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Kapitel 1: Indledning 

Hvordan starter et forskningsprojekt? I dette tilfælde startede det med en invitation i 

foråret 2005 til at deltage i et forskningssamarbejde om teatrets samfundsmæssige funktion 

i en række mindre europæiske lande – her var det tanken, at jeg kunne repræsentere et 

nordisk perspektiv. I forlængelse af mit speciale om kunstnerisk kvalitet som kulturpolitisk 

målsætning i dansk og hollandsk teaterpolitik gik jeg i forvejen med tanker om at blive i 

stand til at koble de kulturpolitiske rammer til den kunst, der faktisk bliver produceret og 

præsenteret for et publikum (Hansen 2004). De to ting skulle altså helst passe sammen, og 

jeg overvejede, hvordan det kunne lade sig gøre. Først og fremmest stod det klart for mig, 

at det på mange måder er en metodisk og analytisk udfordring faktisk at koble det 

kulturpolitiske og det kunstneriske – og at hvis det skulle kunne lade sig gøre, ville det 

kræve et klart afgrænset analysemateriale. Det betød, at jeg ikke skulle kaste mig ud i ’det 

hele’, hverken forstået som den danske eller den nordiske teatermodel. Det europæiske 

samarbejde, der er videreført i forskergruppen STEP – Project on European Theatre 

Systems, fik mig imidlertid til at overveje, hvilke aspekter af det danske teatersystem der 

kunne være interessante at præsentere i en international sammenhæng. Hvor var det danske 

teatersystem anderledes og perspektivrigt? Valget fandt på egnsteatrene. Dels fordi jeg 

vidste, at en del af disse teatre er med til at markere dansk teater i udlandet. Og dels fordi 

det ved projektstart var min vurdering, at egnsteaterordningen kulturpolitisk set var lige 

præcis den simple og relativt stabile ordning, der gjorde den til et velegnet objekt for en 

analyse af sammenhængene mellem kulturpolitik og kunstnerisk kvalitet. Således ville jeg 

blive i stand til at fokusere på begrebet om kunstnerisk kvalitet og få fordybet mig i den 

kunstneriske og organisatoriske situation for de daværende 26 egnsteatre, hvoraf jeg ikke 

kendte noget særligt til størstedelen.  

Her fem år efter er antallet af egnsteatre oppe på 34, og ordningen har uden 

sammenligning været den mest omdiskuterede teaterpolitiske ordning lige siden. Det har 

præget mit projekt og betydet, at jeg forskningsmæssigt har befundet mig midt i den 

teaterpolitiske debat. På mange måder har det været et privilegium, men det har også 

betydet, at min tid i langt højere grad end egentlig tiltænkt er gået med at følge 
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egnsteatrenes kulturpolitiske situation nationalt såvel som lokalt. Som sådan har 

afhandlingen i høj grad fået et dobbeltperspektiv: På den ene side er den en principiel 

diskussion af forholdet mellem kunstnerisk kvalitet og kulturpolitikkens rammesætning, på 

den anden side er den i lige så høj grad blevet en skildring af en del af dansk teaterliv, som 

ikke før er blevet underkastet en så omfattende samlet analyse. Dermed blev det til en 

selvstændig opgave at være opdateret i forhold til mit analyseobjekt – en opdatering, som 

naturligvis må stoppe på et tidspunkt. Der er sneget sig enkelte helt aktuelle opdateringer 

ind i den allersidste redigeringsfase, men den systematiske opdatering er som sådan endt i 

begyndelsen af sommeren 2009, hvor udkast til de nye egnsteateraftaler for perioden 2010-

2013 er indsendt til Kunststyrelsen, Teaterkompagniet er kommet i gang som nystartet 

egnsteater i Syddjurs Kommune, og Vejle Kommune i en drastisk nedprioritering af det 

producerende teater har lukket begge sine egnsteatre, Teatret Trekanten og Det Ny 

Musicalteater. 

I denne indledning vil jeg præsentere min afhandling, der undersøger 

sammenhængene mellem de teaterpolitiske rammer og det kunstneriske arbejde på 

egnsteatrene. Dette vil ske i fire dele: Jeg lægger ud med helt overordnet at præsentere det 

forskningsspørgsmål, som er styrende for afhandlingen. Jeg kommer her ind på nogle af de 

overvejelser, der ligger bag valget af forskningsspørgsmål, og de afgrænsninger, der også 

har været en konsekvens heraf. Her er særligt det valg, at jeg i afhandlingen ikke bare 

diskuterer begrebet kunstnerisk kvalitet, men også positivt formulerer og anvender et bud 

herpå, afgørende for, at afhandlingen ser ud, som den gør. Herefter vil jeg kort foretage en 

indplacering af afhandlingen i forhold til de forskningsmæssige sammenhænge, som den 

skriver sig ind i. Endelig vil jeg præsentere mit analyseobjekt: egnsteaterordningen. Dette vil 

naturligvis blive uddybet i afhandlingens analytiske kapitler, men indledningsvis redegør jeg 

for de mest elementære forhold i denne kulturpolitiske ordning, så det fremgår klart, hvori 

ordningens overordnede rammer består. I sidste del af indledningen vil jeg præsentere 

afhandlingens enkelte kapitler for derigennem at give et indblik i afhandlingens samlede 

struktur, der bærer præg af mit ønske om at sætte de empirisk forankrede casestudier 

centralt i afhandlingens analyse. 
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Afhandlingens grundlæggende spørgsmål 

I centrum for afhandlingens erkendelsesinteresse er altså den kulturpolitiske målsætning 

om at fremme kunstnerisk kvalitet og muligheden for at undersøge, hvilken betydning det 

har for den faktiske realisering af den kunstneriske kvalitet på teatrene. Interessen i denne 

relation skyldes ikke mindst, at kunstnerisk kvalitet i den kulturpolitiske debat gang på gang 

bliver fremhævet som en helt central målsætning, uden at man gør sig nogen bestræbelser 

på at præcisere, hvad man mener med begrebet, og uden nogen egentlig systematisk 

vurderingspraksis på teaterområdet.1 Hermed også være sagt, at prioriteringen af 

kunstnerisk kvalitet yderst sjældent faktisk får reelle kulturpolitiske konsekvenser i form af 

en ændring af støttestrukturen eller en omfordeling af bevillingerne. Samtidig er 

kunstnerisk kvalitet mere end en højt prioriteret kulturpolitisk målsætning. Og når 

kunstnerisk kvalitet er blevet en så central kulturpolitisk målsætning, skyldes det blandt 

andet, at kvalitet også er den målestok, som inden for kunst- eller teaterverdenen selv er 

afgørende for, hvordan det enkelte teater indplacerer sig i det kunstneriske hierarki. Man 

kan så at sige påstå, at det er feltets egen målestok.2

Med sin helt centrale placering inden for såvel det kulturpolitiske som det 

kunstneriske er det kun naturligt, at begrebet kunstnerisk kvalitet er gået hen og blevet et 

slagord – et ord, der ikke defineres nærmere, og som kan afmontere en diskussion i og med 

dets retoriske kraft: Ingen kan være uenig i, at vi skal have kunstnerisk kvalitet. Som med 

alle den slags entydigt positive ord tenderer begrebet kunstnerisk kvalitet at blive et tomt 

begreb, og at det dækker over vidt forskellige forståelser. Så længe denne uenighed er skjult 

under et fælles, samlet begreb, og man ikke fra kulturpolitisk hold er kommet med noget 

bud på en indholdsbaseret bestemmelse af dette begreb, er det svært at se, hvordan 

begrebet kan få en reel kulturpolitisk betydning. 

  

Det er med dette udgangspunkt, jeg i afhandlingen tager målsætningen om 

kunstnerisk kvalitet alvorligt og diskuterer en egentlig definition af begrebet. Hermed vil 

                                                 
1 Undtagelsen er den lille del af det offentligt støttede teatersystem, der hører under Kunstrådets 
Scenekunstsudvalg. En uddybning af ’kunstnerisk kvalitet’ som kulturpolitisk målsætning i det samlede danske 
teatersystem kan ses i Hansen (2004).  
2 Svein Bjørkås (2001, 46) beskriver således kunstnerisk kvalitet som: ”kunstfeltets høyeste og mest 
generaliserte verdi”. 
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det så være muligt at tage et kulturpolitisk støtteområde, her egnsteatrene, og foretage en 

vurdering af den kunstneriske kvalitet. Overvejelserne om, hvilke konsekvenser en sådan 

vurdering skulle have, kunne så efterfølgende være en kulturpolitisk opgave. Et første 

skridt på vejen mod at stille skarpt på de kulturpolitiske konsekvenser af at lade kunstnerisk 

kvalitet være en central kulturpolitisk målsætning er for mig at se faktisk at etablere en 

egentlig vurderingspraksis baseret på en klar begrebsliggørelse. Den henter jeg fra dele af 

den æstetikteori og kulturpolitiske teori, der har beskæftiget sig med, hvilke 

samfundsmæssige funktioner kunsten kan siges at have i forhold til et borgerperspektiv. 

Det næste skridt er for mig lige så logisk, nemlig at se på, hvilken betydning de 

kulturpolitiske rammer har for, at denne kunstneriske kvalitet bliver realiseret. Netop 

koblingen mellem det kulturpolitiske og det kunstneriske er altså blevet hovedærindet i 

denne afhandling, hvis overordnede erkendelsesinteresse kan udtrykkes ved følgende 

spørgsmål: 

Hvordan påvirker de kulturpolitiske rammer udviklingen af den kunstneriske 

kvalitet? 

Dette er naturligvis et stort og komplekst spørgsmål, hvis svar under alle omstændigheder 

vil afhænge af rigtigt mange forskellige konkrete omstændigheder. En rent teoretisk 

besvarelse skal nødvendigvis kunne rumme en række forskellige variabler, og vil dermed 

komme til at fremstå meget abstrakt. Dette er hovedbegrundelsen for, at jeg har valgt at 

introducere egnsteaterordningen som det analyseobjekt, der giver mig mulighed for at 

undersøge de forskellige aspekter af dette formodede påvirkningsforhold i et konkret 

tilfælde. Også i forhold til afhandlingens analyse har jeg ønsket at fastholde en induktiv 

tilgang til en etablering af denne sammenhæng, hvorfor en stor del af min analyse består af 

to casestudier, henholdsvis Randers EgnsTeater og Holbæk Teater. De to cases har givet 

mig mulighed for at undersøge sammenhængene mellem den kunstneriske kvalitet og de 

kulturpolitiske rammer, som de udspiller sig på det enkelte teater. 

Udgangspunktet er en forventning om, at kulturpolitikken faktisk påvirker den 

kunstneriske kvalitet, og at dette primært gøres i form af den kulturpolitiske rammesætning, 

som lovgivning og tilskudspraksis udgør. Men den gør det på en bestemt måde: Den 

danske kulturpolitiske model er blevet karakteriseret som en arkitektmodel (Hillman-
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Chartrand og McCaughey 1989; Duelund 2003, 523). Dette er en demokratisk 

kulturpolitisk model, hvilket blandt andet betyder, at kunstnerisk frihed er et helt afgørende 

kulturpolitisk princip (Duelund 2003, 21). I og med at den kunstneriske frihed er stadfæstet 

som princip i kulturpolitikken og som paragraf i Teaterloven (LBK nr. 780 af 23/6 2009 § 

31 stk. 3), så formodes denne påvirkning ikke at være af en direkte karakter. Det, 

kulturpolitikken påvirker, er snarere de organisatoriske vilkår for kunstnerisk produktion, 

prioritering af særlige indsatsområder og samspillet mellem de kunstneriske og de øvrige 

aktiviteter på kunstinstitutionerne. Eksempler på forhold, jeg formoder har en indvirkning 

på det kunstneriske arbejde, er krav som eksempelvis hensyn til målgruppe, kvantitative 

krav om et bestemt antal produktioner, inddragelse af særlige tematikker m.m. Med en 

sådan forventning om et påvirkningsforhold befinder jeg mig midt i et principielt 

kulturpolitisk dilemma, i og med at kulturpolitikken på den ene side netop fastholder den 

kunstneriske frihed som principiel for en demokratisk kulturpolitik, og på den anden side jo 

netop støtter kunsten med et formål, der går videre end den enkelte kunstner. 

Dette bredere perspektiv er for mig at se helt afgørende også i diskussionen af 

kunstnerisk kvalitet som kulturpolitisk målsætning. Det er blevet formuleret således, at den 

velfærdspolitiske kulturpolitik, som vi har kendt i Danmark siden 1960’erne, er funderet i 

en oplysningsfilosofisk tradition for at se kunsten som et samfundsmæssigt gode, der kan 

bidrage til en øget demokratisering og en myndiggørelse af borgerne (Nielsen 1996). Det er 

klart, at denne målsætning er meget overordnet, og at konkrete kulturpolitiske tiltag ofte 

har andre, supplerende eller nuancerende målsætninger. Det er også klart, at tankerne om, 

hvordan den realiseres, har forandret sig gennem årene. Det opdragende og formynderiske 

i kulturpolitikken, som den især blev grebet an i 1960’erne, har været udsat for kritik, 

hvilket i løbet af 1970’erne medførte en åbning af det kulturbegreb og kunstsyn, der lå til 

grund for kulturpolitikken. Det er det paradigmatiske skifte, der er blevet betegnet som 

overgangen fra ’demokratisering af kulturen’ til ’det kulturelle demokrati’ (Duelund 1995; 

Langsted 1990), og som også i denne afhandling spiller en helt central rolle for 

diskussionen af kunstnerisk kvalitet og for analysen af egnsteaterordningen og dens 

kulturpolitiske mål. Det er i den kulturpolitiske ide om, at mødet med kunsten kan give 

borgeren værdifulde erfaringer, at denne afhandling tager sit afsæt for kvalitetsdiskussionen.  
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For at kunne komme med et bud på spørgsmålet om, hvordan de kulturpolitiske 

rammer bidrager til den kunstneriske kvalitet, er det i min optik nødvendigt at svare på, 

hvad begrebet kunstnerisk kvalitet dækker over. Dette kan gøres på flere forskellige måder: 

Én mulighed ville være at foretage en diskurs- eller feltanalyse af de forskellige forståelser af 

begrebet, der er på spil i kunstverdenen og i den kulturpolitiske diskussion. Denne form for 

kortlægning vil givet tydeliggøre, at der er mange forskellige kvalitetsbegreber på spil, og at 

de anvendes i forskellige kontekster og med forskellige intentioner. En sådan analyse kan 

rumme en begrebskritisk dimension, hvor de forskellige problemer knyttet til en 

kulturpolitisk målsætning om kunstnerisk kvalitet fremanalyseres. Dele af denne kritik, især 

vedrørende forholdet mellem mangfoldighed og kunstnerisk kvalitet, spiller en afgørende 

rolle i afhandlingen. Men den kritiske kortlægningsmodel har et afgørende problem i 

forhold til at besvare mit overordnede spørgsmål, nemlig at den tendentielt afskriver 

muligheden for at se kunstnerisk kvalitet som en positiv kulturpolitisk målsætning. Derfor 

er denne afhandling heller ikke først og fremmest kortlæggende eller begrebskritisk. For 

mig at se er det centralt i diskussionen af kunstnerisk kvalitet netop at se på, hvordan 

kunsten i et bredere perspektiv kan siges at bidrage til de overordnede kulturpolitiske 

målsætninger. Det handler om at undersøge og diskutere, hvilke former for erfaring mødet 

med kunsten kan tilbyde. Med dette udgangspunkt kommer begrebet om kunstnerisk 

kvalitet til at være helt centralt i den kulturpolitiske kontekst, fordi det er med til at pege på 

de samfundsmæssige funktioner og effekter, som borgernes møde med kunsten kan have. 

Jeg har valgt denne tilgang, der altså på afgørende vis adskiller sig fra 

kortlægningsmodellen. I den forstand er mit projekt normativt: Ud over at formulere mit 

bud på et begreb, der belyser dette, anvender jeg også kvalitetsbegrebet til at sige, hvilke 

forestillinger der bedst realiserer dette potentiale. Hermed bevæger jeg mig ind i et felt, som 

er videnskabsteoretisk diskutabelt, fordi det gør op med forestillingen om en tilstræbt 

værdineutralitet i forskningen. Det gør jeg med bevidstheden om, at netop fordi der er tale 

om en central kulturpolitisk målsætning, og netop fordi det er et område, hvor 

diskussionen så at sige er åben for mange forskellige bud, så er vigtigt – også i denne 

videnskabelige kontekst – at deltage i denne diskussion, og vel at mærke gøre det på et 

ekspliciteret og reflekteret grundlag. Netop ved ikke at vælge kortlægningsmodellen bliver 

det også en del af afhandlingen at formulere et bud på et kvalitetsbegreb og at anvende 
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dette til at foretage konkrete vurderinger af teaterforestillinger og teatre. Det har jeg valgt, 

fordi jeg kan se begrænsningerne i alternativet: En analyse af allerede etablerede 

kvalitetshierarkier og vurderingspraksisser ville risikere blot at cementere eksisterende 

værdisætninger, hvilket heller ikke ville være et værdineutralt resultat.  

I forlængelse heraf er det værd at fastholde, at forestillingen om en værdineutral 

videnskab for mig at se er problematisk. Der vil altid være foretaget valg og fravalg, og 

uanset de faglige begrundelser herfor, vil de altid i en eller anden forstand være 

værdibaserede. Dette kan man naturligvis forholde sig til ved at foretage værdirelativistisk 

forskning, men man kan også – som jeg gør i denne afhandling – sige, at når det nu engang 

er vilkårene, så må det ærlige og værdiperspektiverende valg være at eksplicitere sin 

normativitet og de præmisser, den er funderet på, for derigennem at muliggøre en 

diskussion ikke blot af analyserne, men også af fundamentet for disse analyser. Dette 

betyder for mig også, at jeg har ladet argumentationen og de valg, jeg løbende foretager mig 

i afhandlingen, træde helt frem i forgrunden, så de netop fremstår som valg. Det gør jeg 

naturligvis i en løbende diskussion med andre forskere, der har forholdt sig til de 

problemstillinger, jeg rejser i løbet af afhandlingen. 

Forskningsfelter 

En af de store udfordringer ved mit projekt har været, at ambitionen om at koble det 

kulturpolitiske og det kunstneriske også er blevet ambitionen om at koble teorier og 

metoder fra en række forskellige forskningsfelter. Det har betydet, at fravalg har været et 

nøgleord i projektet – for at bevare fokus på det overordnede forskningsspørgsmål om 

netop koblingen har jeg måttet udlade at beskæftige mig med dele af de 

forskningstraditioner, jeg beskæftiger mig med i afhandlingen.  

Der findes andre forskningsmæssige bidrag, der i forhold til at koble det kunstneriske 

og det kulturpolitiske har ligheder med indeværende projekt. Ambitionen om at se på 

teatret og på kunstproduktionen i et bredere perspektiv har været en fælles 

erkendelsesinteresse med forskergruppen STEP, som på tværs af forskelle i metodisk 

tilgang og analytiske perspektiver kan siges at abonnere på en forståelse af teatret, som 
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indfældes i en række kontekster, der har betydning for, hvordan teatret fungerer i et 

kulturelt og socialt perspektiv. Gruppens første bog, Global Chances, Local Stages (Van 

Maanen, Saro og Kotte 2009), afspejler såvel den fælles bestræbelse som bredden i analytisk 

indgangsvinkel. Også bogen Theatrical Events. Borders, Dynamics, Frames (Cremona m.fl. 2004) 

og her især Hans van Maanens indramning af den teatrale begivenhed i en række kontekster 

kan siges at være et betydningsfuldt anknytningspunkt. Jeg præsenterer modellen i kapitel 3, 

men anvender i afhandlingen ikke ’hele’ modellen, der både inkluderer forholdet mellem 

forestilling og tilskuer, konkret organisatorisk kontekst i form af tid og sted, institutionel 

kontekst (hvorunder også hører de kulturpolitiske betingelser) og endelig samfundsmæssig 

kontekst, som indeholder et bredt spektrum af forhold, der spiller en rolle for teatret (Van 

Maanen 2004). Jeg har i afhandlingen valgt at analyse nogle bestemte relationer mellem 

teaterproduktionen, de organisatoriske forhold og den kulturpolitiske ramme.  

En stor del af den teori, der diskuteres i afhandlingen, er funderet i den 

kulturpolitiske forskningstradition, som også er den, jeg betragter som den primære for min 

Tre søstre (Teatret Møllen og Taastrup Teater/Allan Schmidt) 
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afhandling. Der er tale om en tværfaglig forskningstradition, som både har humanistiske og 

samfundsvidenskabelige rødder (Duelund 2003, 26). Her er både spørgsmålet om 

kunstnerisk kvalitet og supplerende centrale spørgsmål som mangfoldighed og 

decentralisering diskuteret og analyseret i et væld af artikler i såvel et internationalt som et 

nordisk perspektiv. Hvor den internationale kulturpolitiske forskning især har været 

relevant, når den har bidraget med analytisk skarpe redskaber, som det er tilfældet med 

Kawashimas differentieringer af decentraliseringsbegrebet (Kawashima 2004 (1996); 

Kawashima 2002), så har den nordiske forskning også kunnet bidrage med analyser inden 

for den nordiske kulturpolitiske tradition, som den har udviklet sig og ser ud i Norden i 

dag.3

Det har været interessant, at Rikard Hooglands afhandling Spelet om Teaterpolitiken 

(2005) parallelt med min analyse af egnsteatrene indeholder en analyse af de svenske 

regionsteatre, dog med et andet historisk snit og en anden teoretisk indfaldsvinkel. 

Hooglands konklusioner var på et tidligt tidspunkt i arbejdet med afhandlingen med til at 

pege på, at kvalitetsspørgsmålet muligvis er særligt presserende for decentrale teatre som 

egnsteatrene. Ved teoretisk primært at anvende Bourdieus feltteori får Hoogland vist, at 

kvalitet og kunstnerisk anerkendelse i et hierarkisk teatersystem som det svenske – og det 

danske – i høj grad er knyttet til de store institutionsteatre placeret i hovedstaden. Dermed 

også være sagt, at egnsteatrene kan siges at have alle odds imod sig – uden at dette har 

nogen principiel sammenhæng med det kunstneriske niveau på de forskellige teatre. Den 

teoretiske baggrund for Hooglands analyse er anderledes end den, jeg her har valgt, og hans 

 Herunder har den eksisterende danske forskning inden for teaterpolitikken og især 

egnsteatrene naturligvis været af særlig interesse, fordi den grundlæggende belyser de 

kulturpolitiske udviklinger på egnsteaterområdet, og fordi de konkrete analyser giver et 

indblik i, netop hvordan de lokale betingelser har været med til at forme det enkelte 

egnsteater og dets kunstneriske arbejde. Omfangsmæssigt er der tale om en relativt 

beskeden forskning – her kan nævnes dele af Jørn Langsteds forskning (2005d; 2000; 1998; 

1996), Claus Reiches (2000) ph.d.-afhandling om Teatret Møllen, egnsteater i Haderslev 

Kommune siden 1980 og i et bredere perspektiv den kommunale kulturpolitik i Dorte 

Skot-Hansens forskning (1998).  

                                                 
3 Her indgår en bred vifte af litteratur som eksempelvis Gladsø (2001), Irjala og Eikås (1996), Røyseng (2006), 
Sirnes (2001) og Gran (1996). 
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pointer omkring magtperspektivets betydning i teaterpolitikken vil først og fremmest blive 

berørt i afhandlingens afsluttende diskussion. 

I forhold til definitionen af kunstnerisk kvalitet har jeg valgt at inddrage en 

æstetikteoretisk forskningstradition, som i højere grad end den kulturpolitiske har 

beskæftiget sig med bestemmelsen af erfarings- og oplevelsespotentialer i kunsten. Igen er 

der tale om en stor og mangfoldig forskningstradition, som det ikke har været projektets 

hensigt at skildre dækkende. Orienteringspunktet i denne diskussion har været netop 

koblingen i projektets overordnede forskningsspørgsmål og dermed teoretikere, der i en 

eller anden grad forholdt sig til denne kobling. Dette har eksplicit været tilfældet med 

Ønskekvistmodellen, der i denne afhandling på mange måder kan karakteriseres som et afsæt 

(Langsted, Hannah og Larsen 2003), men det er også tilfældet med teoretikere som Henrik 

Kaare Nielsen (1996; 2001) og Hans van Maanen (2004). De videre veje herudfra har været 

styret af diskussioner, som disse begrebsliggørelser har ført med sig, og især af den 

udfordring at forholde dette til teatret for derigennem også at gøre begrebet om 

kunstnerisk kvalitet analytisk anvendeligt i forhold til de forestillinger, som afhandlingen 

inddrager. 

Fordi jeg har metodisk har insisteret på at inddrage det organisatoriske aspekt af 

teaterproduktionen – for på de enkelte teatre at se dette som et led i det påvirkningsforhold 

mellem det kulturpolitiske og det kunstneriske, som jeg undersøger i afhandlingen – har jeg 

også inddraget et organisationsteoretisk perspektiv, og herunder især den del, der oftest 

betegnes som ’arts management’, og som beskæftiger sig med de særlige vilkår og 

udfordringer, kunstnerisk produktion giver ud fra et organisationsperspektiv. Diskussionen 

af, hvordan arts management-traditionen ser ud i et nordisk perspektiv, som den kommer 

til udtryk hos bl.a. Grete Wennes (2007; 2002) og Sigrid Røyseng (2006), har især haft 

betydning. I den sammenhæng er det dog vigtigt at fastholde, at egnsteatrene er små 

teaterorganisationer, og at det giver et særligt perspektiv i organisationsanalyserne. Her har 

jeg især fundet inspiration i Buresund og Grans antologi Frie grupper og Black Box Teater 

1970-1995, der behandler forholdet mellem kulturpolitik, organisationstyper og kunst på en 

perspektivrig måde (Buresund og Gran 1996).  



Indledning  Teaterkunst og teaterpolitik 

17 

 

Egnsteaterordningen – en præsentation 

Forholdet mellem de relativt simple kulturpolitiske rammer og den store mangfoldighed i 

egnsteaterlandskabet har været en væsentlig årsag til, at jeg i mit ph.d.-projekt har valgt 

egnsteatrene som analyseeksempel. Egnsteaterordningen giver mig med andre ord 

mulighed for at undersøge en række kunstnerisk og organisatorisk meget forskellige teatre. 

I denne indledningsvise præsentation af egnsteaterordningen fokuserer jeg på, hvordan 

ordningen ser ud i dag – den historiske baggrund vil blive opridset senere. Den juridiske 

definition på et egnsteater er, at det er et teater, der er støttet via Teaterlovens §§15-16, som 

beskriver egnsteatrene og deres støttebetingelser. Som sådan befinder dette projekts 

analyseobjekt sig inden for helt klare juridiske og kulturpolitiske rammer. 

Egnsteaterordningen er i Teaterloven defineret på følgende måde: 

”§ 15. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der 
udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for 
Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner. Et 
egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal 
forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner.  
Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn 
og unge, danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller 
eksperimenterende teater. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes 
aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal 
endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i.” 
(Lov nr. 460 af 23/5 2007)4

Men allerede her bliver det kompliceret, for loven blev ændret i 2007, og disse ændringer er 

endnu ikke fuldt implementeret. Det betyder, at egnsteatrene i dag befinder sig i en 

overgangssituation, hvor nogle af de eksisterende egnsteatre ikke er underlagt de gældende 

bestemmelser om for eksempel, hvad et egnsteater er. Denne overgangssituation fremstår 

centralt i min analyse, fordi det allerede nu er tydeligt, at de gennemførte ændringer får 

markante konsekvenser for egnsteaterordningen fremover. Det ændrer imidlertid ikke ved, 

at Teaterloves indledende del af § 15 ikke dækkende beskriver, hvad et egnsteater er. Mit 

 

                                                 
4 Teaterlovens bestemmelser vedrørende egnsteaterordningen er vedlagt som bilag 1. Bilag 2 er den gældende 
egnsteaterbekendtgørelse. 
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bud på en klart formuleret beskrivelse af, hvad et egnsteater er, vil derfor være, at der er 

tale om:  

Små professionelle teatre uden for de fire største byer, der er støttet af både en eller 

flere kommuner og staten for fire år ad gangen.  

I det kommende vil jeg derfor tage udgangspunkt i denne formulering for nærmere at 

beskrive, hvad et egnsteater er. ’Små’ markerer først og fremmest, at der er tale om teatre, 

der i støttemæssig forstand modtager langt færre penge end de fleste teaterinstitutioner 

indskrevet i Teaterloven. For egnsteatrene er der tale om, at de hver især modtager 

offentlig støtte inden for en økonomisk ramme, der i 2009 er på mellem 2,5 og 8 mio. kr.5

                                                 
5 Til sammenligning modtager Landsdelsscenerne (Århus, Odense og Aalborg Teater) i gennemsnit 55,8 mio. 
kr. i 2009 (Finansministeriets kontonr. 21.23.45 2009). 

 

Økonomien har naturligvis konsekvenser for teaterproduktionen, og egnsteatrene 

producerer da også typisk to-tre nye forestillinger pr. sæson, typisk med et begrænset antal 

medvirkende. ’Professionelle’ er et lovgivningsmæssigt krav: For at et egnsteater kan 

modtage støtte via § 15, 

skal hovedaktiviteten på 

teatret kunne defineres 

som professionelt teater, 

hvilket dækker teater i en 

relativt bred forståelse, 

idet såvel børne- og 

voksenteater som de 

forskellige scenekunst-

former danseteater, 

musikteater, opera, perfor-

manceteater og eksperi-

menterende teater er 

inkluderet i ordningen. I 

denne beskrivelse ligger 

ansatsen til en for-Tryllefløjten (Opera Hedeland/Maria Rosenkrantz Gjedsted) 
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nemmelse af, at der er tale om en meget bred kunstnerisk palet – og om meget forskellige 

teatre. Selve vurderingen af, om der er tale om professionel scenekunst, varetages fra 2007 

af tre egnsteaterkonsulenter, der vurderer egnsteatrenes kunstneriske niveau og i tilfælde af 

en negativ evaluering indstiller til Scenekunstudvalget, at egnsteatret fratages den statslige 

støtte.  

’Uden for de fire største byer’ er lidt en tilnærmelse, fordi den præcise definition er, at 

egnsteatre ikke ligger i eller er støttet af Københavns, Frederiksberg, Århus, Odense eller 

Aalborg Kommune. Der kan altså godt være – og er også – egnsteatre i det 

storkøbenhavnske område. ’Både er støttet af en eller flere kommuner og staten’ er en 

formulering, der indtil 2005 dækkede over et meget simpelt finansieringssystem: Hvis en 

eller flere kommuner besluttede sig for at støtte et teater, refunderede staten automatisk 50 

procent af udgifterne. Herefter har staten som led i strukturreformen overtaget den 

tidligere amtslige støtte, der fungerede efter samme fifty-fifty-model som den kommunale 

støtte. Og fra 2007 er den automatiske refusion af halvdelen af de kommunale udgifter 

erstattet af en rammestyret ordning, hvor staten refunderer en variabel del af de 

kommunale udgifter. Det udregnes på den måde, at staten afsætter et samlet beløb til 

egnsteatrene på finansloven, som så fordeles i forhold til den samlede kommunale støtte til 

området. Denne variable refusionsprocent har i de to første år været på henholdsvis 40 og 

foreløbigt udmeldte 37 procent. ’For fire år ad gangen’ betyder, at det er et statsligt krav, at 

kommunen eller kommunerne indgår en fireårig aftale med egnsteatret, hvoraf den årlige 

støtte og aktivitetskravene til teatret fremgår. Det betyder til gengæld ikke, at kommunerne 

typisk kun støtter i fire år for derefter at nedlægge egnsteatret. I hovedtræk er det 

tendensen, at der er en ret stor kontinuitet på egnsteaterområdet, som gør, at omkring 1/3 

af de eksisterende egnsteatre blev etableret i ordningens første årti, 1980’erne.  

Dette er i grove træk de kulturpolitiske rammer for egnsteaterordningen og dermed 

også for, hvad der udgør denne afhandlings undersøgelsesfelt. Til gengæld siger dette ikke 

meget om, hvordan gruppen af egnsteatre så faktisk ser ud, hvilket er en central pointe ved 

ordningen: Der er tale om en ordning, hvor det er kommunen, der har 

beslutningskompetencen i forhold til at oprette og lukke egnsteatre og til at definere det 

enkelte egnsteaters profil inden for bekendtgørelsens vide rammer. Et hurtigt kig ud over 
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det aktuelle egnsteaterlandskab giver et indtryk af et meget mangfoldigt landskab. Helt 

aktuelt er der i 2009 34 egnsteatre fordelt over hele landet, uden at fordelingen dog kan 

betegnes som særligt jævn. Der er kunstnerisk set tale om meget forskellige teatre: to 

musicalteatre, tre operakompagnier, et dukketeater, fire fysisk-visuelle teatre, et danseteater, 

et showteater og toogtyve teatre, der primært producerer skuespil i bred forstand. Hertil 

kommer, at en stor del af egnsteatrene producerer børne- og ungdomsteater. 

Egnsteaterordningen er som nævnt valgt, fordi den udgør en mindre del af det 

danske teatersystem, hvilket gør det muligt for mig at undersøge de koblinger, jeg er 

interesseret i. Derfor gør jeg i afhandlingen heller ikke meget ud af, hvordan egnsteatrene 

indgår i det samlede danske teaterlandskab. Dette vil først og fremmest blive inddraget, når 

det er relevant i forhold til de problemstillinger, der rejses i analysen, og jeg kan i forhold til 

et ønske om en – ganske vist efterhånden af lidt ældre dato – analyse af det samlede danske 

teatersystem henvise til mit speciale (Hansen 2004). Helt kort kan det indledningsvis 

nævnes, at egnsteatrene er med i den gruppe af teaterinstitutioner, der modtager driftsstøtte 

via Teaterloven. Her adskiller de sig dog sammen med de små storbyteatre fra de øvrige 

institutioner ved dels at være væsentligt mindre og dels ved ikke at være underlagt samme 

formålsbestemmelser, som de store teaterinstitutioner6

Afhandlingens struktur 

 er, og som i let varieret form 

forpligter disse teatre til at spille ’et kvalitetspræget og alsidigt repertoire’. 

Afhandlingens andet kapitel er en præsentation og diskussion af mit kvalitetsbegreb. I 

diskussion af begrebet kunstnerisk kvalitet lægger jeg ud med en historisk 

kontekstualisering ud fra Eleonora Belfiore og Oliver Bennetts The Social Impact of the Arts 

(2008). Ud fra deres idehistoriske fremstilling uddrager jeg fem forskellige traditioner for at 

forstå sammenhængen mellem kunst og samfund: den skeptiske, den formålsløse, den 

æstetiske, den instrumentelle og den sociologiske. I forlængelse heraf præsenterer jeg de 

grundlæggende strategier for kulturpolitikken i perioden fra omkring 1960 til i dag og 

indplacerer afhandlingens kvalitetsbegreb inden for den æstetiske tradition, hvor kunstens 

                                                 
6 Hermed mener jeg Det Kongelige Teater, landsdelsscenerne og de landsdækkende turneteatre 
(folketeatret.dk, Den Jyske Opera og Peter Schaufuss Balletten) 
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samfundsmæssige potentiale er knyttet til dens særlige erkendelses- og iagttagelsesmulighed. 

Med dette som udgangspunkt diskuterer jeg kvalitetsbegrebets position i kulturpolitikken. 

Jeg inddrager her Henrik Kaare Nielsens (1996; 2001) tre kontekster for kvalitet: 

ekspertkonteksten, den politisk-økonomiske kontekst og deltagerkonteksten. I forlængelse 

heraf peger jeg på nødvendigheden af også at diskutere kvalitetsbegrebet i forhold til 

begrebet om pluralisme. Her argumenterer jeg for relevansen at af at fastholde 

kompleksiteten i denne relation som en betingelse for den kulturpolitiske relevans af 

målsætningen om kunstnerisk kvalitet.  

Efter denne overordnede positionering af mit projekt kommer jeg ind på den 

konkrete præsentation af mit kvalitetsbegreb. Her tager jeg udgangspunkt i tre forskellige 

forståelser af dette begreb i en kulturpolitisk kontekst: Langsted, Hannah og Larsens (2003) 

Ønskekvistmodel med dens tre parametre kunnen, villen og skullen, Henrik Kaare Nielsens 

(1996) begreb om kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaringspotentiale og Hans van 

Maanens (2004) begreb om den kunstneriske oplevelse som en sanselig udfordring af 

recipientens perceptionsskemaer. Herudfra formuleres afhandlingens eget bud på 

kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring. Dette begreb peger i sig selv på en afgørende 

relation mellem forestilling og tilskuer, hvilket medfører, at jeg i min analytisk-metodiske 

diskussion inddrager receptionsæstetikken som en metodisk tilgang til at beskrive 

relationen mellem forestillingens kunstneriske kvalitet og dens faktiske recipienter. I 

diskussionen af receptionsæstetikken og konsekvenserne af at anvende denne som grundlag 

for en vurderende tilgang til værkerne inddrages i forlængelse af bl.a. Susan Bennett (1997 

(1990)) et sociologisk perspektiv, som peger på vigtigheden af at fastholde 

mangfoldighedsdiskussionens betydning for kvalitetsbegrebets kulturpolitiske status. Trods 

dette fastholder jeg med Morten Kyndrups (2008) skelnen mellem æstetisk analyse og 

smagsdom relevansen af analytisk baserede kvalitetskriterier og dermed af forestillingen 

som et selvstændigt og væsentligt element i et kulturpolitisk perspektiv. Til sidst i den 

teoretiske diskussion af begrebet om kunstnerisk kvalitet peger jeg på Wilmar Sauters 

(2000) model for den teatrale kommunikation som et forestillingsanalytisk udgangspunkt 

for afhandlingen. 
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Efter således at have formuleret mit bud på et kvalitetsbegreb i en kulturpolitisk 

kontekst tager jeg i kapitel 3 fat i nogle af de metodiske overvejelser og valg, der er knyttet 

til empirien i min afhandling og til de analysemetoder, jeg anvender. Der er i afhandlingens 

analytiske kapitler inddraget såvel en del politiske dokumenter som interviewmateriale og 

egne observationer i forbindelse med samarbejde med de to teatre, der udgør afhandlingens 

cases: Randers EgnsTeater og Holbæk Teater. Disse to vil blive præsenteret i henholdsvis 

kapitel 4 og 5. I kapitel 3 introducerer jeg endvidere nogle af de grundlæggende 

organisationsteoretiske perspektiver, som danner grundlag for analyserne af Randers 

EgnsTeater og Holbæk Teater. Her tager jeg udgangspunkt i den såkaldte Leavitt-Ry-

model, der skildrer sammenhængen mellem forskellige variabler i organisationer og i 

forholdet mellem en organisation og dens omverden (Ry og Nielsen 2002). Derudover 

præsenterer jeg tre forskellige modeller for teaterorganisering: institutionsteatret, 

gruppeteatret og projektteatret (Gran 1996).  

De to analyser af Randers EgnsTeater og Holbæk Teater har til hensigt at belyse de 

konkrete konsekvenser af de politiske rammer for egnsteaterordningen så tæt som muligt. 

Idet der er tale om to forskellige egnsteatre, vil de konkrete konsekvenser altid være 

specifikke og knyttet til en bestemt lokal situation. Dette er særligt gældende, fordi det er 

det kommunalpolitiske niveau, der sidder med forvaltningen af egnsteatrene, og det derfor 

er på det lokale kulturpolitiske niveau, egnsteatrene finder deres politiske begrundelse. Et 

afgørende fokus i kapitlerne om Randers EgnsTeater og Holbæk Teater er derfor 

relationen til kommunen. Et andet fokus har at gøre med min opfattelse af, hvordan 

relationen mellem det kulturpolitiske og det kunstneriske overhovedet kan fremanalyseres: 

Der er med mangfoldigheden i egnsteaterlandskabet in mente ingen tvivl om, at der ikke er 

tale om nogen direkte påvirkning af egnsteatrenes kunstneriske profil. Et af de markante 

kulturpolitiske resultater af egnsteaterordningen er netop, at den har været i stand til at 

rumme meget forskellige teatre. Derimod formoder jeg, at ordningen har en indflydelse på 

de organisatoriske forhold, og at disse påvirker det kunstneriske arbejde. Alene de 

økonomiske rammer sætter deres begrænsninger, og der er uanset forestillingsformat tale 

om relativt små teaterorganisationer. Ved at sætte fokus på organisationsperspektivet får jeg 

derfor anledning til at se nærmere på styrkerne og svaghederne ved at være et lille, 

decentralt placeret teater. I forlængelse af afhandlingens overordnede fokus kobles dette 
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naturligvis op på en vurdering af de to teatres kunstneriske niveau, som dels er baseret på 

en generel beskrivelse af de to teatres kunstneriske profil og dels er forankret i analyser af 

tre forestillinger fra hvert teater.  

Efter således at være gået helt tæt på to egnsteatres politiske, organisatoriske og 

kunstneriske forhold hæver jeg i kapitel 6 blikket. Her introduceres et historisk perspektiv, 

idet jeg ser på, hvordan egnsteaterordningen har udviklet sig siden sin oprettelse i 1980. I 

dette diakrone perspektiv er det væsentligt, at egnsteaterordningen oprindeligt er forankret i 

1970’ernes kulturpolitiske målsætninger om et kulturelt demokrati, hvor der gøres op med 

en enhedskulturel forestilling om de klassiske kunstarter som det kulturpolitiske 

kerneområde. Her sker der også en forskydning i de målsætninger om decentralisering, som 

er væsentlige for egnsteatrene, fra en kulturel decentralisering, der vægter lighed og 

ensartethed, over mod en politisk decentralisering, der prioriterer borgerinddragelse og 

mangfoldighed (Kawashima 2004 (1996)). I analysen af især den politiske behandling af 

egnsteaterlovgivningen og af de ændringer, som er sket med ordningen frem til i dag, 

kommer det tydeligt frem, hvordan der i dag kan siges at eksistere en betydelig ambivalens i 

forhold til egnsteaterordningens kulturpolitiske betydning, der især aktuelt medvirker til, at 

ordningen har en problematisk indplacering i den nationale kulturpolitik. Dette kan i høj 

grad relateres til netop kvalitetsdiskussionen og til tendenser til udelukkende at se 

egnsteatrene som varetagere af en decentraliseringsmålsætning, som i disse år står mindre 

stærkt i den nationale kulturpolitiske debat. I den forbindelse, og i forhold til afhandlingens 

overordnede forskningsinteresse, er det naturligvis interessant at se på etableringen af en 

kvalitetsvurderingspraksis på området. 

Efter således at have set på egnsteatrene i et nationalt kulturpolitisk perspektiv 

vender jeg i kapitel 7 tilbage til en synkron tilgang, hvor jeg foretager en analyse af 

egnsteaterlandskabet, som det ser ud aktuelt. Her kommer jeg rundt om egnsteatrenes 

situation såvel kunstnerisk som kulturpolitisk og organisatorisk. Hermed er dette kapitel på 

mange måder en pendant til de to cases, der lægger et helhedsperspektiv på rammerne for 

de enkelte egnsteatre. I løbet af kapitlet inddrages centrale problemstillinger som synlighed, 

forholdet til de lokale myndigheder, økonomiske rammer og produktionsbetingelser samt 

forholdet mellem det lokale, det nationale og det internationale. Som en del af dette kapitel 
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indgår en analyse af de konkrete gældende egnsteateraftaler for samtlige egnsteatre, som 

altså giver et billede af de formelle rammer for samarbejdet med det lokalpolitiske niveau. 

Løbende i kapitlet vil der også blive præsenteret og diskuteret eksempler på forestillinger 

produceret af de forskellige egnsteatre, hvilket er med til at give et indblik i det 

kunstneriske niveau og den kunstneriske mangfoldighed i egnsteaterlandskabet. I dette 

kapitel bliver de kulturpolitiske betingelser, som er fremdraget i den teaterpolitiske analyse i 

kapitel 6, hold op imod deres reelle konsekvenser i egnsteaterfeltet, og det bliver tydeligt, 

hvordan aflejringen af forskellige kulturpolitiske målsætninger præger feltet i dag, samt 

hvilke konsekvenser den kulturpolitiske ansvarsfordeling mellem staten og kommunerne 

har. 

Ud fra dette brede øjebliksbillede af den kunstneriske og kulturpolitiske situation for 

egnsteatrene afslutter jeg i kapitel 8 med en overordnet opsummering, som peger på de 

kulturpolitiske perspektiver og deres konsekvenser for det kunstneriske arbejde på 

egnsteatrene. Jeg vil her komme med et bud på, hvad mine forskellige delanalyser kan sige i 

forhold til afhandlingens overordnede spørgsmål om, hvordan de kulturpolitiske rammer 

påvirker den kunstneriske kvalitet. I afslutningen vil jeg også vende tilbage til mit 

overordnede kvalitetsbegreb, som det blev formuleret i kapitel 2, og se på, hvordan denne 

kvalitetsforståelse spiller ind i det kunstneriske felt, hvor kvalitetsbegrebet også er indlejret i 

en magtkamp, der i høj grad er knyttet til kulturpolitiske midler og institutionel status. 

Hermed giver jeg også en del af svaret på, hvorfor kunstnerisk kvalitet i form af en 

indholdsorienteret bestemmelse, der knyttes til centrale kulturpolitiske målsætninger, ikke 

selvindlysende sætter sig igennem i den kunstneriske og kulturpolitiske vurderingspraksis. 

Denne diskussion og disse refleksioner tjener i høj grad også til at sætte afhandlingens egen 

position i perspektiv i forhold til en kulturpolitisk situation, hvor begrebet kunstnerisk 

kvalitet er dagsordenssættende og bevillingsudløsende, også når det anvendes på en 

indforstået og ureflekteret vis. 

Tak 

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke nogle af alle de mennesker, der har hjulpet 

til undervejs i afhandlingsarbejdet. Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Randers 
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EgnsTeater og Holbæk 

Teater for at indvillige i at 

indgå som cases i 

afhandlingen. Samarbejdet 

har strakt sig over en lang 

periode og har været af en 

omfattende karakter. Uden 

de to teatres samarbejdsvilje 

og interesse havde det været 

umuligt at gennemføre 

denne vigtige del af 

analysen. Også tak til mine 

to vejledere, Jørn Langsted 

og Ida Krøgholt. Jeg har 

nydt godt af Jørns meget 

stort faglige og personlige 

engagement og kendskab til 

området. Jørn har fulgt 

projektet tæt gennem alle 

faser. Ida har især været en 

konstruktiv tekstlæser på alt 

fra det meget ufærdige til det 

næsten gennembearbejdede. Begge har samtidig været en del af det kollegiale fællesskab på 

Afdeling for Dramaturgi, som jeg under arbejdet med afhandlingen er kommet til at føle 

mig hjemme i. Det har også været tilfældet med forskerhuset på Kasernen: Her har andre 

ph.d.-studerende på tværs af faglige forskelle været gode daglige kollegaer. Et andet vigtigt 

kollegialt og fagligt fællesskab har været med STEP, hvor kollegaer fra andre europæiske 

småstater har vist en imponerende interesse for de danske egnsteatre. Også en stor tak til 

egnsteatre og kommunale forvaltninger, der har stillet materiale til rådighed og som har vist 

interesse for projektet. Det er på grund af tilladelser fra rigtigt mange egnsteatre, at 

afhandlingen også visuelt dokumenterer den kunstneriske bredde, egnsteaterlandskabet har. 

Andersens Drøm (Odin Teatret/Jan Rüsz) 
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Tak til Mads Thygesen og Anette Vandsø for konstruktiv feedback på udkast til 

afhandlingen, til Louise Ravnild for systematisk sproglig revision og til Sarah Møller 

Hansen for lay out af forsiden. Til sidst skal lyde en tak til min mand Thorkild for stor 

støtte og for utallige diskussioner om egnsteaterpolitik i teori og praksis. 
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Kapitel 2: Kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring 

I dette kapitel vil jeg rammesætte det begreb om kunstnerisk kvalitet, som er 

forudsætningen for afhandlingens kobling mellem det kunstneriske og det kulturpolitiske. 

Da dette som antydet i indledningen er et begreb, der langtfra er entydigt, vil jeg i dette 

kapitel se på kvalitetsspørgsmålet i forhold til fire forskellige problematikker, der alle har 

relevans for min overordnede hensigt om at forholde mig til kunstnerisk kvalitet som en 

kulturpolitisk målsætning. 

I første del af kapitlet ser jeg nærmere på det værdimæssige grundlag for 

kulturpolitikken i et historisk perspektiv. Hermed får jeg opstillet en kontekst for mit 

kvalitetsbegreb, som forbinder det til den bærende kulturpolitiske præmis, at kunsten har 

en samfundsmæssig værdi. I anden del af kapitlet tilnærmer jeg mig denne præmis gennem 

forskellige teoretiske modeller for kunstnerisk kvalitet. Med dette som udgangspunkt 

formulerer jeg mit bud på et kvalitetsbegreb som æstetisk erfaring, et bud, der leder over i 

tredje dels diskussion af forholdet mellem værk og recipient – og her er der tale om en 

diskussion, som både har æstetikteoretiske og kulturpolitiske implikationer. I fjerde og 

sidste del af kapitlet præsenterer jeg en række forestillingsanalytiske overvejelser, som er 

afgørende for, at jeg kan anvende kvalitetsbegrebet metodisk i forhold til de konkrete 

forestillinger. 

Kunstens samfundsmæssige funktion 

Når kunstnerisk kvalitet inddrages i et kulturpolitisk perspektiv, er det med til at sætte 

fokus på en afgørende relation, nemlig mellem kunsten og samfundet. Denne relation 

indskriver kulturpolitikken i en lang idehistorisk tradition, som jeg her vil inddrage med det 

formål at eksplicitere det idehistoriske grundlag for såvel min egen anvendelse af begrebet 

om kunstnerisk kvalitet som for en stor del af kulturpolitikken. Som Eleonora Belfiore og 

Oliver Bennett fremstiller det i The Social Impact of the Arts (2008), bliver det idemæssige 

grundlag ofte glemt i de aktuelle kulturpolitiske diskussioner, også selvom de forskellige 

aktører i debatten ofte indtager positioner, som er forankret i lange historiske traditioner. 

Dette er den kvalificerende intention bag Belfiore og Bennetts påvisning af, at tænkningen 
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om kunstens samfundsmæssige værdier og funktioner er solidt historisk forankret, og at 

den i grove træk kan tilbageføres til to modsatrettede traditioner: Med Platon grundlægges 

en ’negativ’ tradition for at forholde sig skeptisk til kunsten og dens forførende karakter, 

som man især skal værne ungdommen imod – en tankegang, som genfindes i diverse 

censursystemer, men også i diskussionerne omkring eksempelvis børn og unges 

computerspil (Belfiore 2006, 229; Belfiore og Bennett 2008, 40ff.). Som et modsvar til dette 

grundlægger Aristoteles en ’positiv’ tradition, der ud fra begrebet om katarsis påpeger, at 

kunstneriske oplevelser kan have en positiv funktion for individet og samfundet (Belfiore 

og Bennett 2008, 79ff.). Dette dualistiske udgangspunkt udvikler sig i Belfiore og Bennetts 

fremstilling til otte forskellige traditioner. Herudfra ser jeg grundlæggende fem forskellige 

grundsyn på kunstens samfundsmæssige betydning: en skeptisk, en formålsløs, en æstetisk, 

en instrumentel og en sociologisk.7

De resterende fire traditioner ser jeg alle som relevante for kvalitetsdiskussionen i et 

aktuelt kulturpolitisk perspektiv. Her vil jeg dog påpege, at deres aktuelle status og 

udformning er præget af et afgørende historisk skel, som Belfiore og Bennett underspiller i 

deres systematiske og gennemarbejdede bestræbelse på at drage historiske linjer: Det drejer 

sig om skellet mellem det førmoderne og det moderne. Det skal siges, at Belfiore og 

Bennett påpeger romantikkens afgørende betydning for moderne kulturpolitik (Belfiore og 

Bennett 2008, 134), men de fokuserer ikke i særlig høj grad på, at romantikken som en 

tidligt moderne epoke er baseret på et autonomt kunstbegreb. Kunstens autonomi kan i 

den forbindelse forstås som et resultat af det modernes funktionelle uddifferentiering, og 

 Den skeptiske tradition i forlængelse af Platon har sin 

kulturpolitiske relevans i forbindelse med censurdebatterne og er orienteret omkring 

spørgsmålet om beskyttelse, hvilket også betyder, at den i sammenhæng med 

kvalitetsbegrebet og de dertil knyttede forestillinger om kunsten som en positiv værdi er 

irrelevant. 

                                                 
7 I deres kategorisering er der tale om otte forskellige traditioner: ’Corruption and Distraction’, ’Catharsis’, 
’Personal Well-being’, ’Education and Self-Development’, ’Moral Improvement and Civilisation’, ’Political 
Instrument’, ’Social Stratification and Identity Construction’ og ’Autonomy of the Arts and Rejection of 
Instrumentality’ (Belfiore og Bennett 2008). I forhold til deres opdeling har jeg valgt at indlemme en række 
forskellige positioner under den æstetiske tradition. Der er i alle tilfælde tale om positioner, der i traditionen 
fra Aristoteles betragter kunsten som et gode, der kan bidrage til forskellige former for positiv prægning af 
individer og samfund. 
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den er afgørende for, hvordan vi tænker kunstens samfundsmæssige funktion i dag, også i 

en kulturpolitisk sammenhæng. 

Deres idehistoriske gennemgang af kunstens samfundsmæssige betydning viser, at 

koblingen mellem det æstetiske og det etiske spiller en markant historisk rolle. Det gælder 

naturligvis i den førmoderne tænkning, hvor de forskellige samfundsmæssige domæner er 

integreret i hinanden. Men det er en interessant pointe i Belfiore og Bennetts idehistoriske 

redegørelse, at også i det moderne er kunstens samfundsmæssige betydning i høj grad 

knyttet til et etisk perspektiv – og at de henter begrundelsen herfor hos Kant, der som en af 

de første systematisk adskiller sandhed, godhed og skønhed: 

”Despite the fact that the moral and aesthetic judgements belong to different 
categories – on the grounds that the former is based on abstract concepts and 
has universal validity, and the latter is non-conceptual and can thus only aspire 
to subjective universality – the connection between the aesthetic and the moral 
is reiterated throughout the Critique [Kritik af dømmekraften].” (Belfiore og 
Bennett 2008, 129) 

Min kategorisering afspejler den moderne uddifferentiering, idet såvel den formålsløse som 

den æstetiske tradition er baseret på en begrebsmæssig sondring mellem det etiske og det 

æstetiske og på den dertil knyttede forestilling om kunstens autonomi.8 Den formålsløse 

tradition opstår i det nittende århundrede og bliver kendt under slagordet ’l’art pour l’art’. 

Her

Også den æstetiske tradition tager udgangspunkt i uddifferentieringen og dermed i et 

autonomt kunstbegreb, men den adskiller sig fra den formålsløse tradition, idet autonomien 

her er mulighedsbetingelserne for kunstens særlige samfundsmæssige funktion. Og som 

ovenstående citat viser, er dette en grundlæggende kantiansk tankegang. Den æstetiske og 

 drives ideen om autonomi ud i sin yderste konsekvens, og forestillingen om kunstens 

forpligtelse over for et samfundsmæssigt formål afvises som irrelevant eller potentielt 

skadelig for kunsten (Belfiore og Bennett 2008, 176ff.). Inden for den formålsløse tradition 

tankegang er det at se et samfundsmæssigt formål med kunsten ensbetydende med en 

overskridelse af kunstens autonomi.  

                                                 
8 Se her eksempelvis Kyndrup (2008, 25ff.). 
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den formålsløse tradition er resultat af samme historiske uddifferentieringsproces, og langt 

hen ad vejen kan den formålsløse tradition karakteriseres som en radikal version af den 

æstetiske, hvor Kant anvendes som teoretisk fundament for en afvisning af kunstens 

samfundsmæssige funktion.9 I forhold hertil er det afgørende for den æstetiske tradition, at 

kunstens autonomi giver en mulighed for at etablere et udefrakommende iagttagelsespunkt, 

der tilbyder en ny erfaring af verden.10

I forhold hertil har den instrumentelle tradition fokus på kunstens samfundsmæssige 

funktion som et middel i forhold til at opfylde mål, der ikke er knyttet til det specifikt 

kunstneriske. Hermed er skridtet i retning af en nytteorientering tydeligt, og kunstens 

æstetiske kendetegn glider dermed i baggrunden. Belfiore og Bennett henter deres radikale 

eksempler på dette i totalitære regimer, men som det påpeges, betyder det ikke, at en 

instrumentel tilgang til kunsten er fraværende i en demokratisk tradition (Belfiore og 

Bennett 2008, 146). Også her findes kulturpolitiske dagsordener, der ikke er knyttet til den 

æstetiske erkendelsesforms særlige potentiale, men til de andre samfundsmæssige mål, som 

kulturpolitiske indgreb kan have.

 Den æstetiske tradition danner baggrund for, at det 

kulturpolitisk bliver et afgørende rationale, at kunstens samfundsmæssige funktion er 

knyttet til dens særlige uddifferentierede position i det moderne samfund. 

11

                                                 
9 ”Bell-Villeda (1996, 29) goes as far as maintaining that ‘the Critique of Judgement eventually came to be viewed 
as the sourcebook for Art for Art’s Sake’, though he also points out how this was often though a 
misunderstanding of, or lack of direct contact with, Kant’s work.” (Belfiore og Bennett 2008, 178) 

 

10 Dette syn på kunstens samfundsmæssige funktion er beskrevet af Kyndrup: ”Frem for alt er der grund til at 
pege på kunstens epistemologiske potentialer som den har tilkæmpet sig og befæstet gennem sin 
autonomistatus i det Moderne. Disse epistemologiske privilegier – status af, ry for og (dermed) evne til at 
kunne se og sige noget særligt sandt om verden – hænger imidlertid ikke kun sammen med 
rammebetingetheden som udskilt. Den er også på værkniveau knyttet til mere umiddelbart fænomenologisk 
konstaterbare kvalitative træk. Her kan man først og fremmest pege på kunstens repræsentationelle kvaliteter, 
dens evne til billeddannelse i videste forstand, det vil sige til fordoblende reference tilbage til den 
genkendelige verden.” (Kyndrup 2008, 118f.) 
11 Instrumentalisering er af Geir Vestheim defineret som: “the use of culture and cultural investments as 
means or tools to obtain effects in other areas than culture itself” (Gladsø 2001, 130). Belfiore (2002) 
diskuterer målsætningen om ’social inclusion’ i engelsk kulturpolitik, hvor diskussionen om 
instrumentalisering har været fremherskende. Storbritannien har med en struktur opbygget omkring The Arts 
Council traditionelt repræsenteret en kulturpolitik med en høj grad af respekt for kunstens autonomi. Men 
især i løbet af 1990’erne er denne kulturpolitik blevet suppleret med en kontraktstyret politik, der har haft 
meget fokus på socialpolitiske aspekter som fattigdomsbekæmpelse, integration af etniske minoriteter m.m. 
Dette har medført en debat, som blandt andet har handlet om forholdet mellem instrumentalisering og 
autonomi. 
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Den sociologiske tradition er den nyeste af de traditioner, Belfiore og Bennett 

præsenterer, og den kan i forbindelse med kvalitetsbegrebet først og fremmest anvendes 

kritisk. I denne tradition med rødder tilbage til Weber og Simmel, men aktuelt først og 

fremmest repræsenteret af Pierre Bourdieu, betragtes kunst som en social markør, der 

indgår i et magtspil om at fremstå mest dannet eller mest civiliseret (Belfiore og Bennett 

2008, 165ff.). 

Moderne kulturpolitik og værdimæssigt grundlag 

Hvis man tager Belfiore 

og Bennett på ordet, så 

vil de forskellige 

traditioner for en 

forståelse af kunstens 

samfundsmæssige funk-

tion kunne genfindes i 

den aktuelle kultur-

politik. Og her vil jeg 

fastholde, at det må 

være afgørende, også 

for en kulturpolitisk 

forståelse af kvalitets-

begrebet, hvilke tradi-

tioner den aktuelle 

kulturpolitik baserer sig 

på. I dansk kulturpolitik 

kan spørgsmålet om kunstens samfundsmæssige funktion relateres til de skiftende 

kulturpolitiske strategier, som dansk kulturpolitik har været baseret på siden opkomsten af 

en moderne kulturpolitik i kølvandet på velfærdsstatens oprettelse. Fra kulturministeriets 

oprettelse i 1961 er kulturpolitikken baseret på en ’demokratisering af kulturen’, hvor folket 

ud fra et demokratiserings- og dannelsesideal skal have lige muligheder for at møde 

kunsten, der forstås inden for et traditionelt og enhedskulturelt kunstbegreb (Duelund 

Mysteriet om Myrna Vep (Himmerlands Teater) 
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1995, 34ff.). Denne tradition udfordres fra slutningen af 1960’erne af et opgør med det 

borgerlige kunstbegrebs dannelsesmæssige monopol. I 1970 lancerer Augustin Girard 

begrebet om ’kulturelt demokrati’, der får international gennemslagskraft som betegnelsen 

for en pluralistisk kulturpolitisk strategi baseret på en ligestilling af forskellige kulturelle 

udtryksformer og et inkluderede kunstbegreb, der også rummer amatørkunst og 

populærkultur (Girard 1973 (1972); Wilmer 1998, 17). I Danmark får det kulturelle 

demokrati især politisk gennemslagskraft under den socialdemokratiske kulturminister 

Niels Matthiasen, der i 1977 udnævner det til at være et nyt kulturpolitisk fundament 

(Matthiasen 1977; Hansen 2009). 

Såvel demokratisering af kulturen som det kulturelle demokrati er kulturpolitiske 

strategier, der er baseret på kunstens evne til at fremme samfundsmæssige værdier som 

demokratisering og dannelse. Nielsen udtrykker dette som, at kulturpolitikkens 

grundlæggende formål er at: 

”fremme almendannelsen, individets myndiggørelse og samfundets 
demokratisering” (Nielsen 1996, 175) 

I denne formulering ses tydeligt koblingen til et etisk perspektiv, som er kendetegnende for 

den æstetiske tradition. Der er naturligvis i denne form for generelle formuleringer tale om 

en meget overordnet målsætning, der for et demokratisk samfund også er gældende for 

andre områder end kulturpolitikken – et andet eksempel vil være uddannelsespolitikken. 

Afgørende for at dette bliver et kulturpolitisk rationale er, at kunsten ses som bidragsyder 

til denne generelle målsætning ud fra et æstetisk perspektiv, hvilket er afgørende også i 

forhold til at koble denne målsætning til begrebet om kunstnerisk kvalitet. Både 

demokratisering af kulturen og det kulturelle demokrati kobler det etiske og det æstetiske 

perspektiv ved at opfatte kunsten som et område, der har en særlig samfundsmæssig 

funktion. Den afgørende forskel ligger i, hvilket kunstbegreb de to strategier kobler på 

denne målsætning. 

Den kulturpolitiske udvikling fra 1980’erne og frem er kendetegnet ved i højere grad 

at basere sig på den instrumentelle tradition. I 1980’erne er der tale om en arbejdsmarkeds- 

og socialpolitisk dagsorden knyttet til den daværende høje arbejdsløshed, mens der i 
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1990’erne i højere grad er tale om en eventkultur, hvor synligheds- og markedsføringstiltag 

kommer i fokus (Duelund 1995; Duelund 2003, 47ff.). Denne er med termer som 

’oplevelsesøkonomi’ og ’den kreative klasse’ blevet videreført frem til i dag, hvor 

samarbejde mellem erhvervsliv og kultur har flyttet fokus væk fra de demokratiserende og 

dannende aspekter af kulturpolitikken. Sideløbende hermed introduceres new public 

management som en ny tilgang til forvaltningen af det kulturpolitiske. Med inspiration fra 

erhvervslivet indføres kontraktstyring, professionalisering af bestyrelser, evalueringer m.m. 

som en måde at regulere forholdet mellem det politiske niveau og kulturinstitutionerne på 

(Greve 2002; Nielsen 2001, 194). Erhvervsretningen får dog fra slutningen af 1990’erne en 

genkomst i forbindelse med spørgsmålet om det multietniske samfund, der i et 

internationalt perspektiv drejer sig om etnisk og kulturel mangfoldighed, men i en dansk 

sammenhæng først og fremmest kommer til udtryk i en nationalkulturel diskurs.12

I forhold til denne skitsering af den kulturpolitiske historie i Danmark er det værd at 

holde fast i, at kulturpolitikken i Danmark er karakteriseret ved en aflejringsmekanisme, 

hvor tidligere kulturpolitiske strategier ikke afløses af nye, men snarere suppleres og 

dermed indgår i en ofte kompliceret mosaik af forskellige målsætninger og strategier (Skot-

Hansen 1998, 157). Samspillet mellem flere forskellige kulturpolitiske målsætninger vil også 

fremgå af mine analyser af egnsteaterordningen og dens kulturpolitiske udvikling. 

 Netop 

det nationale peger på, at kulturpolitikken også i dag er forankret i en enhedskulturel 

forståelse, som var grundlæggende i den tidlige kulturpolitik. Dette fremstår mere udfordret 

i dag, hvor situationen vel bedst kan karakteriseres som en konflikt mellem et 

universalistisk og et pluralistisk kulturbegreb, hvilket har en afgørende betydning for, hvilke 

kunstneriske udtryk der opfattes som støtteværdige i kulturpolitikken. 

                                                 
12 Det gælder til en vis grad allerede under Elsebeth Gerner Nielsen (Hansen 2001), men bliver tydeligt under 
Brian Mikkelsen, hvor især kanon-projektet markerer denne kulturpolitiske prioritering af den nationale 
kulturarv (Duelund 2008, 19f.). Også den nuværende kulturminister, Carina Christensen, lægger vægt på 
national identitet i kulturpolitikken: ”Som danskere er vi ikke løsrevne partikler i en tilfældig organisme. Nej 
vi er knyttet til hinanden. Vi er bundet sammen af vores fælles historie og værdier. Vores fællesskab beror i 
høj grad på vores danske kultur og vores danske traditioner. Men hvordan holder vi fællesskabet ved lige i 
vores moderne samfund? Hvordan sikrer vi den nationale sammenhængskraft? Det kan vi i høj grad gøre via 
kunsten og kulturen. Vi gør det gennem store nationale begivenheder som fodboldkampe. Når vi går i teatret 
og ser Holberg. Når vi læser højt for vores børn af H.C. Andersens eventyr. Når vi besøger Jellingstenene 
eller Hammershus.” (Christensen juni 2009) 
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Kvalitetsdebatten 

Mens kunstens samfundsmæssige betydning ligger som et værdimæssigt grundlag under 

kulturpolitikken allerede med ’demokratisering af kulturen’, så bliver kvalitetsbegrebet først 

et centralt element i den kulturpolitiske debat i begyndelsen af 1990’erne (Nielsen 1996, 

177). Og netop tidspunktet er med til at pege på, hvilken kulturpolitisk funktion 

kvalitetsbegrebet kan siges at have. Det kulturelle demokrati kan siges at basere sig på 

erkendelserne inden for den sociologiske tradition, hvor det påpeges, at kunsten fungerer 

som en social forskels- og magtmarkør. Det er en kulturpolitik, der med ligestilling som 

ideal åbner for en anerkendelse af mange forskellige kulturelle udtryk. I den forbindelse 

bliver det klassiske borgerlige kunstbegrebs selvfølgelige status i kulturpolitikken udfordret, 

og det er netop opgøret med et dannelsesmæssigt monopol, der er baggrunden for 

kvalitetsdiskussionen i begyndelsen af 1990’erne. Udvidelsen af kunstbegrebet og et 

pluralistisk kunstbegreb medfører tendentielt en værdirelativisme, der gør politiske 

prioriteringer vanskelige. I forlængelse heraf opstår et behov for at genindføre kriterier, der 

kan skelne støtteværdigt fra ikke-støtteværdigt, og det dominerende svar bliver et øget 

fokus på kunstnerisk kvalitet (Lehmann 2007, 9ff.). Behovet for et begreb om kunstnerisk 

kvalitet kan altså ses som et resultat af den usikkerhed, som pluralismen medfører, når det 

gælder om at sortere, vurdere og udvælge, for på hvilket værdimæssigt grundlag skal det 

ske? En af igangsætterne af debatten er den daværende konservative kulturminister Grethe 

Rostbøll, hvis position netop tydeliggør kvalitetsbegrebets rolle i kritikken af det kulturelle 

demokrati, idet hun argumenterer for en tilbagevenden til et enhedskulturelt baseret, 

snævert kunstbegreb, som det findes i ’demokratisering af kulturen’ (Nielsen 2001, 191; 

Lehmann 2007, 17; Rostbøll 1991). 

Den enhedskulturelle forståelse af kunstnerisk kvalitet bliver dog ikke enerådende i 

debatten, og her bliver det tydeligt, at et begreb, der opnår status som umiddelbar positiv 

værdi i politikken, automatisk bliver indlejret i politiske magtkampe. Det medfører, at 

mange forskellige aktører bruger det til at fremme modsatrettede interesser. For at forstå 

disse positioner og for at reflektere over min egen position i forhold til denne 

mangfoldighed af forståelser af begrebet om kunstnerisk kvalitet vil jeg her præsentere 

Henrik Kaare Nielsens analyse af positionerne i kvalitetsdebatten. Disse kan relateres til 
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min opstilling af Belfiore og Bennetts traditioner for kunstens samfundsmæssige betydning, 

som de interessant nok har væsentlige paralleller med. Nielsen opererer med tre forskellige 

kontekster for kvalitetsdiskussionen: en ekspertkontekst, en politisk-økonomisk kontekst 

og en deltagerkontekst. Det skal fremhæves, at opdelingen ikke betyder, at der kun er tre 

forskellige positioner i debatten om kunstnerisk kvalitet, men at der grundlæggende er tre 

forskellige forståelsesrammer for debatten. Den kan foregå på tværs af de forskellige 

kontekster, men kan også udspille sig som rent kontekstinterne diskussioner om, hvordan 

kunstnerisk kvalitet vurderes (Nielsen 1996, 179f.; Nielsen 2001, 198). 

Ekspertkonteksten orienterer sig mod en kunstfaglig tradition. Inden for denne 

kontekst kan der findes forskellige positioner såsom den håndværksmæssigt funderede, den 

avantgardistiske osv. Men fælles for denne type kvalitetsdiskussioner er, at de udspiller sig 

inden for en kunstfaglig kontekst, og at de som sådan er orienteret mod værkerne og i 

princippet forholder sig indifferent til i hvert fald det almene publikums omgang med 

værkerne. Hvad dette angår, kan denne kvalitetsforståelse paralleliseres med Belfiore og 

Bennetts formålsløse tradition, hvor kunstsystemet fungerer og vurderes efter egne regler. 

Et typisk eksempel på en kunstintern diskussion af kvalitet er diskussionen mellem en 

institutionel og en avantgardistisk position, sådan som det beskrives af Bourdieu (Bourdieu 

1993; Mangset 1998). 

Inden for den politisk-økonomiske kontekst fokuseres på samfundsmæssige 

gevinster, som kunsten kan have i form af jobskabelse, sundhed (Baklien og Carlsson 

2000), kriminalitetsreduktion osv. Under denne kvalitetsforståelse hører også alle de 

gevinster, der i øjeblikket fremhæves under betegnelser som ’oplevelsesøkonomi’ og 

’begivenhedskultur’. De er ikke knyttet til det æstetiske, og tilhører hermed en instrumentel 

tradition, hvor der fokuseres på afledte samfundsmæssige værdier, der formodes at kunne 

opnås gennem andre midler end kunsten (Van den Hoogen 2009, 265). 

Den sidste kontekst for kvalitet er deltagerkonteksten, der orienterer sig mod 

recipienten og kvaliteten af den erfaring, som omgangen med kunst genererer. Henrik 

Kaare Nielsen fremhæver, at det er inden for denne kontekst, kulturpolitikken i den 

velfærdspolitiske tradition finder sit grundlæggende rationale. Dette samfundsmæssige 

perspektiv på kunsten er i lighed med den æstetiske tradition hos Belfiore og Bennett 
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forankret i æstetikken, og Nielsen opstiller her begrebet om æstetisk erfaring, hvor 

kunstens kvalitet er forbundet med dens evne til at generere sansebaserede erfaringer 

(Nielsen 1996, 71ff.). Netop ved at forankre kunstens kvalitet i et recipientperspektiv er 

Nielsens deltagerkontekst for kvalitetsbegrebet et bud på, hvordan kunstens 

samfundsmæssige funktion kan koble det æstetiske til det kulturpolitiske. Hvordan dette så 

kan anvendes i et konkret vurderingsperspektiv, vender jeg tilbage til i en diskussion af 

Nielsens begreb i forhold til Langsted, Hannah og Larsens Ønskekvistmodel og Hans van 

Maanens begreb om kunstnerisk oplevelse, hvor jeg også diskuterer spørgsmålet om 

forholdet mellem deltagerkonteksten og ekspertkonteksten i forhold til kvalitetsvurderinger 

af professionel kunst. 

Pluralisme og universalisme 

Men først vil jeg gå videre med diskussionen af kvalitetsbegrebets aktuelle kulturpolitiske 

status. I dag kan kvalitetsbegrebet betragtes som et helt centralt kulturpolitisk begreb. 

Samtidig har introduktionen af en pluralistisk funderet kulturpolitik medført, at 

kvalitetsbegrebet ikke kan anvendes uproblematisk, og dette kan have to mulige 

konsekvenser: Den ene er en begrebskritisk tilgang, hvor kvalitet afvises som konstruktivt 

kulturpolitisk begreb, fordi det ikke er et begreb, der er i stand til at rumme den 

værdimæssige pluralisme, som er den eneste mulighed for at fremme en ikke-hegemonisk 

kulturpolitik.13 Den anden er at tage pluralismen som udgangspunkt for en redefinering af 

kvalitetsbegrebet, der med pluralismen som afsæt forudsætter en åben og diskuterende 

tilgang til begrebet. Dette er en udfordring, fordi pluralismen under alle omstændigheder vil 

åbne for en kritik af et hvilket som helst kvalitetsbegreb. Hertil foreslår Niels Lehmann at 

droppe balanceringsbestræbelsen og erstatte den med en systemteoretisk, 

socialkonstruktivistisk tilgang, hvor kvalitetsvurderingens værdimæssige grundlag 

reflekteres i en anden ordens iagttagelse (Lehmann 2007, 9).14

                                                 
13 Problematikken omkring forholdet mellem pluralisme og kunstnerisk kvalitet analyseres bl.a. i Mirza (2009). 

 Hermed bliver det muligt at 

14 I sin diskussion af kvalitetsbegrebet fremfører Lehmann den konstruktivistiske pointe, at enhver iagttagelse 
er angribelig i kraft af dens blinde plet, der afslører kvalitetsvurderingens kontingente karakter, så snart der 
foretages en såkaldt anden ordens iagttagelse. Kontingensen er et grundvilkår i den systemteoretiske 
tænkning, hvilket dog ikke medfører den totale relativisme, men en relativering af enhver vurdering: ”I stedet 
for at begræde dette forhold […] foretrækker konstruktivisten dog at producere relativt gyldige vurderinger. 
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fremsætte relativt gyldige kvalitetsdomme, hvis fordele i et kulturpolitisk perspektiv er, at 

de fremstår som reflekterede og begrundede. Den systemteoretiske indgangsvinkel er med 

til at pege på vurderingens principielt kontingente og værdibaserede karakter, men samtidig 

er dette i Lehmanns tilfælde med til at forskyde den erkendelsesmæssige interesse væk fra 

kvalitetsdommen hen mod refleksionen over mulighedsbetingelserne for kvalitetsdommen 

(Lehmann 2007, 18). Men i denne bevægelse bliver det grundlag, Lehmann konstruerer, så 

specifikt, at selv evalueringen af tre 

teaterforestillinger inden for ram-

merne af det samme ender med, at 

han formulerer tre forskellige 

værdimæssige perspektiver, hvilket 

gør det umuligt at drage vurderings-

mæssige erkendelser af analyserne 

(Lehmann 2007, 9).15

                                                                                                                                               
Hermed mener jeg domme, der kun er gyldige inden for en helt bestemt horisont – men som ikke desto 
mindre netop er gyldige inden for denne horisont.” (Lehmann 2005, 34) 

 Som sådan 

giver Lehmanns begrebsliggørelse af 

kunstnerisk kvalitet køb på en af de 

væsentligste kulturpolitiske 

funktioner for kvalitetsbegrebet: at 

fungere som en sorterings-

mekanisme ud fra et sammen-

lignende perspektiv (Fink 2002, 20). 

Det betyder, at Lehmanns 

systemteoretiske bud på en løsning 

på problemet med at bevare kunst-

15 De samme problemer synes ikke at gælde for Szatkowskis systemteoretiske bud på et kvalitetsbegreb, 
hvilket skyldes, at han tager udgangspunkt i kunstsystemet og ikke i det enkelte kunstværk: ”Det enkelte 
kunstværk er systemets kommunikations-redskab. Værket er således ikke et autopoetisk system, men derimod 
en række operationer, der selv udvikler de strukturer, der skal danne de næste operationer.” (Szatkowski 2005, 
52). Men selvom der er forskelle på Lehmanns og Szatkowskis systemteoretiske diskussioner af kunstnerisk 
kvalitet, så ligner det samme problematik, når Janek skriver: ”Ethvert kunstværk er sit eget program, hvis en 
iagttager mister kontrollen over formernes samspil, er det mislykket. Programmatikken er et resultat af de 
operationer, det programmerer, det vil sige værket er selvprogrammerende. Dette er ikke ensbetydende med, 
at værket er et autopoetisk, sig-selv-etablerende system. Men man kan sige, det konstituerer betingelserne for 
sine egne afgørelsesmuligheder.” (Szatkowski 2005, 53f) 

Spejlvendt (Taastrup Teater/Baes og Duch fotografi Aps) 
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nerisk kvalitet som målsætning for en pluralistisk baseret kulturpolitik, ikke fungerer på det 

niveau, der er hovedærindet i denne afhandling. Hans erkendelsesinteresse er først og 

fremmest metateoretisk, og i modsætning hertil er det eksplicit denne afhandlings intention 

at formulere et begreb om kunstnerisk kvalitet, som kan bruges i vurderende øjemed i en 

kulturpolitisk analyse. Med udgangspunkt i den værdimæssige ustabilitet, et pluralistisk 

kulturbegreb medfører, vil de værdimæssige valg bag dette projekt nødvendigvis skulle 

ekspliciteres, og som sådan vil kvalitetsbegrebet i denne afhandling principielt stå til 

diskussion. 

Jeg holder altså fast i hensigten om at opstille et kvalitetsbegreb, der ikke er forankret 

i et traditionelt monokulturelt kunstbegreb, men som åbner for en flerhed af genrer og 

kunstarter, og hvis sorteringslinjer ikke følger de traditionelle skillelinjer mellem kunst i 

snæver forstand og eksempelvis populærkultur eller kulturelle udtryk fra en ikke-vestlig 

sammenhæng. Det gør jeg, fordi kunstnerisk kvalitet er så dominerende et begreb i dag, at 

det ikke er til at komme uden om. Og fordi et konkretiseret bud på en definition 

forhåbentligt kan fungere som et alternativ til den fremherskende administrative logik 

under new public management, som netop ikke beskæftiger sig med kvalitetsbegrebet på 

kulturpolitiske eller kunstneriske præmisser. Som et entydigt positivt begreb er 

kvalitetsbegrebet blevet udsat for en betydningsmæssig tømning, der gør det svært at 

anvende som politisk markør, eftersom alle er enige om, at vi skal have kunstnerisk kvalitet. 

Jeg præsenterer i det følgende et bud på et kvalitetsbegreb, der er forankret i den æstetiske 

tradition for at forstå kunsten som et domæne, der har en samfundsmæssig funktion i kraft 

af dets autonomi. Her kan kunstens funktion siges at være knyttet til værkets karakter som 

æstetisk udtryk, hvilket er en tilgang, som kan siges at være i overensstemmelse med den 

æstetiske tradition, hvor kunstens samfundsmæssige funktion er knyttet til dens særlige 

erkendelsespotentiale. Det er netop i kraft af uddifferentieringen, sådan som den er et 

kendetegn i det moderne, at kunsten får denne samfundsmæssige funktion – noget, der 

også kan siges at være grundlæggende for såvel ’demokratisering af kulturen’ som ’det 

kulturelle demokratis’ mål om at tilbyde hele befolkningen kunstneriske oplevelser. Som 

udgangspunkt vil jeg pege på, at selve det at anvende kvalitetsbegrebet peger på en 

forståelse af kunsten som et autonomt felt, samtidig med at det kulturpolitiske perspektiv 

er afgørende for, at den kunstneriske kvalitet betragtes som noget samfundsgavnligt. Dette 



Kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring  Teaterkunst og teaterpolitik 

39 

 

valg medfører også, at forholdet mellem kvalitet og pluralisme samt forholdet mellem 

subjekt og objekt bliver fremtrædende i næste del af kapitlet som relationer, der er centrale 

for min diskussion af kvalitetsbegrebet og min forståelse af muligheden for at anvende det 

kulturpolitisk. 

Kvalitetsbegrebet 

Efter at have diskuteret nogle af de kulturpolitiske perspektiver knyttet til kunstens 

samfundsmæssige funktion vil jeg i det efterfølgende komme med et bud på et begreb om 

kunstnerisk kvalitet. Hensigten er at blive i stand til at vurdere egnsteaterforestillingernes 

kunstneriske kvalitet, og det vil sige, at begrebet må kunne bruges til at skelne mellem gode 

og dårlige kunstneriske oplevelser. Her er der ikke nødvendigvis tale om en simpelt 

dikotomisk vurdering: Har forestillingen de kvaliteter, der skal til for at bibringe 

recipienterne en kvalitativ kunstnerisk oplevelse, eller mangler den dem? En tilgang, der er 

mere i overensstemmelse med afhandlingens erkendelser af, at vi befinder os inden for en 

pluralistisk kulturpolitisk kontekst, er at spørge: Hvilke kvaliteter ved forestillingen kan 

siges at bidrage til en kvalitativ kunstnerisk oplevelse? Til dette spørgsmål kan der 

naturligvis også svares ’ingen’. Alligevel mener jeg, det er en anden måde at spørge på – en 

måde, der er mere diskuterende i sin tilgang, og en måde, der er i overensstemmelse med 

intentionen om en åben tilgang, som giver mulighed for en kunstnerisk mangfoldighed. Det 

er også en tilgang, der bærer præg af, at den form for vurdering, som jeg foretager i 

afhandlingen, ikke har et instrumentelt kulturpolitisk sigte i form af anbefalinger om 

teaterlukninger eller forhøjet støtte. Jeg vil præsentere tre forskellige bud på begrebslig-

gørelser, der på forskellig vis forholder sig til spørgsmålet om kunstnerisk kvalitet. Det ene 

er Ønskekvistmodellen, der foreslår en vurdering af kunstnerisk kvalitet baseret på de tre 

parametre kunnen, villen og skullen. Modellens særlige relevans er, at den ud over at være 

videnskabeligt forankret også er tænkt meget direkte ind i en kulturpolitisk sammenhæng 

som et konkret evalueringsredskab for performative kunstarter. Som sådan er det en 

instrumentel tilgang til kvalitetsdiskussionen: Det har fra starten været hensigten, at 

Ønskekvistmodellen skulle anvendes i konkrete kulturpolitiske evalueringer af kunstnerisk 

kvalitet. Herudover vil jeg præsentere Henrik Kaare Nielsens begreb om æstetisk 
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erfaringsdannelse og Hans van Maanens begreb om kunstnerisk oplevelse, der har den 

fælles erkendelsesinteresse, at de skriver deres begreb om kunstnerisk kvalitet direkte ind i 

diskussionen om kunstens samfundsmæssige funktion og dermed også ind i en 

kulturpolitisk kontekst. Udgangspunktet for begge er æstetikken som en perceptiv 

erkendelsesform, men den afgørende forskel er, at Nielsen forankrer sit kvalitetsbegreb i en 

kantiansk inspireret beskrivelse af et ubestemt spil mellem sansning og refleksion, mens van 

Maanen skelner mellem en æstetisk og en kunstnerisk oplevelse, der begge er begreber 

knyttet til perceptionen. Her er den kvalitative skelnen mellem de perceptionsmæssigt 

udfordrende og de perceptionsmæssigt bekræftende oplevelser. Formålet med Ønskekvist-

modellen lægger tæt op ad intentionerne i nærværende projekt om at blive i stand til at sige 

noget om egnsteatrenes kunstneriske kvalitet inden for de kulturpolitiske rammebetingelser 

for ordningen. Det er derfor også nærliggende at inddrage Ønskekvistmodellen i min 

bestemmelse af et kulturpolitisk forankret kvalitetsbegreb. Det er imidlertid vigtigt at holde 

sig for øje, at ’Ønskekvistmodellen’ både er selve den konkrete model, der er tænkt som et 

anvendeligt evalueringsværktøj, og de teoretiske overvejelser, der ligger bag arbejdet med at 

konstruere modellen, og som er præsenteret i flere arbejdspapirer samt i bogen Ønskekvist-

modellen. Kunstnerisk kvalitet i performativ kunst (Langsted, Hannah og Larsen 2003).  

Kunnen, villen og skullen 

I sin enkelhed består Ønskekvistmodellen af tre vektorer, der repræsenterer de tre 

elementer: kunnen, villen og skullen. Vektorformen illustrerer modellens åbenhed – der er 

tale om en model, der skal fungere som et udgangspunkt, som et centrum i det samtalerum, 

en kvalitetsvurdering bør udfolde sig i. De tre parametre kunnen, villen og skullen 

præsenteres på følgende vis: 

”Når man opfatter et kunstværk som kvalitativt godt, så er værket båret af en 
indre glød, man kunne tale om en kommunikationsvilje, en udstråling af Villen: 
At dette er vigtigt at få sagt/vist/spillet, en eneståenhed, der går ud over den 
rene og skære pligt eller rutine. Samtidig er værket udtryk for en overbevisende 
udfoldelse af menneskelige evner. Der er en håndværksmæssig kvalitet, en 
Kunnen til stede. Og endelig er der noget – når det er et godt kunstværk – i 
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med- og modspil til den tid, det udspilles i, og den tids mennesker.” (Langsted, 
Hannah og Larsen 2003, 145) 

Der argumenteres i bogen for, at en evaluering altid skal tage udgangspunkt i den konkrete 

situation i forhold til at vægte de tre parametre, og at både tidsperspektivet og omgivelserne 

er vigtige at tage i betragtning. Både fordi der i forhold til en evalueringssituation altid vil 

være et udviklingsperspektiv at tage hensyn til, og fordi de betingelser, et kunstværk 

produceres og fremvises under, har en betydning for værkets kvalitet. Samtidig påpeges det, 

at modellen er velegnet til at vurdere både værker og institutioner ud fra et 

kvalitetsperspektiv. 

Villen bestemmes i Ønskekvistmodellen både som en udtryksvilje og en kommu-

nikationsvilje. En vurdering af udtryksviljen lægger vægt på kunstnerens evne til gennem 

den kunstneriske proces at formgive og bearbejde sit materiale, hvor den kommunikative 

vilje handler om relationen til publikum og om at skabe et dialogisk møde med publikum  
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(Langsted, Hannah og Larsen 2003, 148). Dette skal ikke forstås som publikums aktive 

medspil i form af verbal dialog eller konkrete handlinger, men om de optrædendes evne og 

lyst til at forholde sig til det konkret tilstedeværende publikum – til live-situationen. Der 

peges i Ønskekvistmodellen på, at det er afgørende i vurderingen af villen at tage 

udgangspunkt i det, der kommer til udtryk i værket (Langsted, Hannah og Larsen 2003, 

149). Der er således ikke tale om en intentionelt forankret kategori, der vurderer 

kunstnerens hensigter med værket, men om en kategori knyttet til værket og dets relation til 

publikum. Hermed peges der på, at værkerne er i centrum, når der er tale om en vurdering 

af kunstnerisk kvalitet, og at disse principielt er uafhængige af kunstnerens intentioner. 

Kunnen er et håndværksmæssigt forankret parameter, der handler om at beherske de 

kunstneriske teknikker og virkemidler. I beskrivelsen af kunnen-parameteret peges der på, 

at også disse håndværksmæssige kvaliteter er foranderlige i forhold til genrer og traditioner, 

og at kunstfaglige kampe og brud med traditioner ofte udspiller sig netop inden for 

kunnen-parameteret. Her vil nye kunstretninger basere sig på en anden kunnen, andre 

færdigheder og evner end dem, der er anerkendte inden for den tradition, der brydes med 

(Langsted, Hannah og Larsen 2003, 150). Som sådan svarer dette parameter ret præcist til 

den vurderingspraksis, som Nielsen beskriver finder sted inden for en kunstfaglig kontekst. 

Det tredje parameter i modellen omhandler kunstværkets relation til dets kontekst og 

dermed værkets relation til samfundet. Det er altså i skullen-parameteret, at 

Ønskekvistmodellen mest eksplicit kobler sig til en kulturpolitisk kontekst. Det 

understreges, at skullen-parameteret ikke er et ydre parameter, der kan beskrives i 

kvantificerbare målsætninger som tilskuertal eller antal urpremierer, men at denne skullen 

er direkte knyttet til det kunstneriske: 

”At diskutere et kunstværks skullen handler både om at bestemme, om det er 
på niveau med tidens problemer, livsformer og tankegange, og om det sætter 
disse ting i bevægelse i en retning, der virker frigørende og perspektivændrende. 
Skullen er den dimension, der bringer det æstetiske og det etiske sammen.” 
(Langsted, Hannah og Larsen 2003, 152) 
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Den æstetisk forankrede 

forståelse af kunstnerisk 

kvalitet dukker også op inden 

for forfatternes bestemmelse 

af den kunstneriske oplevelse 

som en del af kunnenpara-

meteret. Her rejser de ud 

over den håndværksmæssige 

dimension også spørgsmålet 

om, hvad kunsten kan. 

Langsted, Hannah og Lar-

sens udgangspunkt for be-

stemmelsen af ’kunstens 

kunnen’ er en diskussion af 

institutionsteorien over for 

immanensteorien (Langsted, 

Hannah og Larsen 2003, 

70ff.). Her henter forfatterne 

en afgørende bestemmelse 

om kunstværket som en 

’enhed i mangfoldigheden’. 

To andre elementer, som 

beskrives som væsentlige for 

den kunstneriske kvalitet, er:  

”at kunstværket pirrer os med et tilbud om noget andet eller noget mere end os 
selv, samt at dette kommer til udtryk i et spænd eller samspil mellem det 
umiddelbart sansede, en kunstnerisk idé og os selv.” (Langsted, Hannah og 
Larsen 2003, 151) 

Denne bestemmelse af kunstens oplevelsesmåde uddybes og suppleres med et krav om, at 

den gode kunst appellerer til såvel det intellektuelle som det følelsesmæssige: 

Strenge Tider (Odsherred Teater og Teatret Fair Play/Fredrik Clement) 
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”Det er karakteristisk for god performativ kunst, at den formår at henvende sig 
til og aktivere såvel intellektuelle som følelsesmæssige sider hos modtageren. 
[…] Kunstoplevelsen vedrører hele personligheden og dennes samlede 
oplevelsesmæssige register.” (Langsted, Hannah og Larsen 2003, 151) 

Disse overvejelser omkring kunstens kunnen minder om bestemmelserne af den æstetiske 

erkendelsesmåde, som den oprindeligt blev præsenteret hos Kant. Disse overvejelser, der i 

Ønskekvistmodellen ikke har nogen fremtrædende plads i forhold til en forståelse af de tre 

parametre, er helt centrale i denne afhandling, hvor jeg argumenterer for, at disse 

overvejelser knytter sig til principielle beskrivelser af kunstens samfundsmæssige funktion, 

som de er forstået inden for den æstetiske tradition. Ønskekvistmodellen undlader at 

udfolde disse, men ender med at placeres som et delaspekt af parameteret ’kunnen’. 

Æstetisk erfaring som et spil mellem sansning og refleksion 

Overvejelserne om kunstens kunnen er til gengæld centrale i Henrik Kaare Nielsens bud på 

kunstnerisk kvalitet med udgangspunkt i begrebet om æstetisk erfaring. Her indplacerer 

han sig direkte i forlængelse af Kants bestemmelse af dømmekraften som en refleksiv 

erkendelsesform, og æstetikken bestemmes her som en sekulær erfarings- og 

praksiskategori, der tager udgangspunkt i menneskets konkrete, sanselige 

omverdensrelation (Nielsen 2001, 89ff.). Nielsen lægger sig her i forlængelse af Habermas 

og den kritiske teori, hvilket betyder, at Nielsen betragter kunstneriske oplevelser som 

noget, der i et større perspektiv kan bidrage til samfundets demokratisering og borgernes 

dannelse (Nielsen 1996, 175). Her præsenterer Nielsen det afgørende kvalitative skel som et 

skel mellem æstetiske oplevelser og æstetiske erfaringer: 

”Kvalitet drejer sig altså om, i hvilket omfang den konkrete projicerende dialog 
bringer individet i kontakt med hidtil ukendte erfaringslag og oplevelsesformer 
og dermed udvider dets bevidste ressourcer og dets indsigt i sig selv og 
verden.” (Nielsen 1996, 74) 

Den sanselige oplevelse skal altså suppleres med en refleksiv bearbejdelse heraf, for at der 

for Nielsen er tale om en æstetisk erfaring. Det, der sker, hvis det er tilfældet, beskrives 

således: 
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”Den æstetiske refleksionsform repræsenterer med andre ord en bestemt type 
refleksiv tilegnelse af – og betydningstilskrivning til – den sanselige oplevelse. 
Æstetisk refleksion drejer sig således ikke om ”forståelse” i kognitiv forstand, 
men snarere om en intellektuel bearbejdelse af oplevelsens kvalitative og 
formmæssige aspekter.” (Nielsen 1996, 54) 

Det særlige for de æstetiske erfaringer er, at de ikke er formålsrettede, og at der er tale om 

kvalitative og sanseforankrede betydningsdannelser. Kunstværker præsenterer 

sanseforankrede forestillinger, der i kraft af en stilisering af udtrykket muliggør et fokuseret 

udtryk for komplicerede erfaringer, hvilket gør den æstetiske erfaring til en væsentlig 

erfaringskategori i det moderne samfund. Det formmæssige greb tilbyder recipienterne en 

sanseforankret erfaringsmåde, der giver anledning til en intens oplevelse og en 

refleksionsmæssig bearbejdelse (Nielsen 2001, 92). Det er denne udveksling mellem den 

sanselige oplevelse og den refleksive bearbejdelse, der er kernen i Nielsens begreb om 

æstetisk erfaring.  

”Denne søgen bevæger sig altså mellem et særligt objekt, som ikke kan 
bestemmes, og et almenbegreb, som ikke foreligger. Denne konstante 
søgebevægelse udgør den æstetiske erfarings struktur […] 
Formidlingsbevægelse mellem særligt og alment bliver uafsluttelig, og det er 
netop dette forhold, som skaber den æstetiske virkning, som for Kant implicerede 
såvel intellektuel som emotionel stimulering. Selve den reflekterende 
formidlingsbevægelse har intellektuel karakter, men den er sanseligt motiveret 
og foregår på et følelsesmæssigt, ikke-begrebsligt plan.” (Nielsen 1996, 72) 

Det centrale kvalitetskriterium bliver, hvorvidt værket er i stand til at spille op til en 

refleksionsproces, som er åben og ubestemt. I en sådan reflekterende erkendelsesform er 

det udvekslingen mellem den sanseforankrede oplevelse og den kognitive refleksion, der er 

central. Og det er det vel at mærke ikke for at nå frem til en bestemmelse og 

begrebsliggørelse af den særlige oplevelse, fordi det vil standse den æstetiske 

erfaringsproces. Den begrebslige ubestemthed er med til at udvide recipientens sanselige, 

emotionelle og intellektuelle kapacitet og dermed gøre individet bedre til at håndtere en 

moderne livssituation, der ikke tilbyder nogen privilegeret fortolkningsmæssig 

forståelsesposition. Udfordringen er altså central – den æstetiske oplevelse bliver kun til en 
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æstetisk erfaring, når den forårsager en refleksion hos recipienten, hvilken den kun gør, 

hvis den bryder med allerede tilvante forestillinger. Der er altså ifølge Nielsens begreb om 

æstetisk erfaringsdannelse tale om kunstnerisk kvalitet, hvis de sansebårne erfaringer ikke 

lader sig indordne under en allerede eksisterende, begrebsmæssigt forankret forståelse. 

Kunstnerisk oplevelse som fornyelse af perceptionsskemaer 

Hvad angår kernen i Nielsens begreb om at udfordre recipientens eksisterende 

erfaringsgrundlag, minder begrebet om Hans van Maanens formulering af et kvalitativt skel 

mellem en æstetisk og en kunstnerisk oplevelse.16

“… stimulating cultural diversity by the production of new rather than 
customary metaphors; supporting people in coping with the changeability of 
the world; and developing the capacity to consider things in new ways.” 
(Boorsma 1998, her citeret fra Van Maanen 2006, 7)

 Også her er skellet baseret på en æstetisk 

forankret forståelse af, hvilke helt overordnede samfundsmæssige funktioner sådanne 

erfaringer kan siges at have:  

17

Van Maanen benytter her metaforbegrebet, der af Boorsma bruges til at betegne det 

betydningsoverskud, kunstneriske oplevelser genererer, og som kobles til de ovennævnte 

samfundsmæssige funktioner.

 

18

                                                 
16 Her har jeg oversat ’experience’ til ’oplevelse’ for i videst muligt omfang at undgå terminologisk forvirring i 
forhold til Nielsens skel mellem æstetisk oplevelse og æstetisk erfaring. 

 Disse fremstilles som sammenhængende, og kernen heri er 

kunstens evne til at udfordre recipientens eksisterende forståelsesmønstre og herigennem 

aktivere forestillingsevnen. Så langt minder Van Maanens begreb om den kunstneriske 

oplevelse om Nielsens begreb om æstetisk erfaring: Det kvalitative skel går mellem det, 

som udfordrer recipienten og bidrager til nye erfaringer, og det, som bekræfter allerede 

eksisterende forståelsesmønstre. Men til forskel fra Nielsens bestemmelse af den æstetiske 

17 Citatet er fra et tidligst manuskript til Hans van Maanens bog How to Study Art Worlds. On the Societal 
Functioning of Aesthetic Values (2009). I den endelige version er dette citat ikke medtaget. Her beskriver han 
kunstens samfundsmæssige funktioner som: “Offers a community the possibility of imagining a reality and to 
reflect upon it. Helps a community to tests its ‘vision’ against reality and to be open to the unknown. Makes 
the exchange or re-adjustment of perceptions possible within a community.” (Figur 7.3, 198). 
18 Boorsmas begrebsliggørelse af kunstens samfundsmæssige funktioner er baseret på Lakoff og Turners 
metaforteori (Lakoff og Turner 1989; Boorsma 1998, 85ff.) 
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erfaring som værende en vekselvirkning mellem sansning og refleksion, er Van Maanens 

begreb om kunstnerisk oplevelse udelukkende forankret i perceptionen: 

”The essence of this aesthetic communication – and that holds for all forms of 
it – is that it takes place on the level of perceiving and not on the level of 
thinking or feeling.” (Van Maanen 2004, 249) 

Det teoretiske udgangspunkt herfor er Luhmanns beskrivelse af kunsten som et system, der 

gør perceptioner tilgængelige for kommunikation (Van Maanen 2004, 248f.; Luhmann 2000 

(1996), 141ff.). Perceptioner bearbejdes ved hjælp af perceptionsskemaer, dvs. strukturer, 

som afkoder sansestimuli i overensstemmelse med recipientens erfaringsbaserede forståelse 

af verden. Den afgørende forskel på den æstetiske og den kunstneriske oplevelse er ifølge 

Van Maanen, at perceptionen i den kunstneriske oplevelse ikke passer ind i 

perceptionsskemaet. For at forholde sig til denne nye og udfordrende perception må 

recipienten derfor stimulere forestillingsevnen til at finde en adækvat måde at aflæse denne 

nye perception på. Denne bestemmelse af den kunstneriske oplevelse er for Van Maanen 

kernen i en beskrivelse af kunstens samfundsmæssige funktion. I hans model for den 

teatrale begivenhed, som jeg vender tilbage til i kapitel 3, påpeger han, at opfyldelsen af 

denne funktion er afhængig af en række kontekstuelle faktorer, som gør, at realiseringen 

heraf ikke alene kan bestemmes ud fra kunstværket eller teaterforestillingen. 

Æstetisk erfaring som kulturpolitisk kvalitet 

For alle de tre begrebsliggørelser, jeg har præsenteret, gælder, at udfordringen af 

recipientens eksisterende forståelsesmønstre er et centralt element i beskrivelsen af 

kunstens samfundsmæssige funktion. I Ønskekvistmodellen er dette et aspekt af såvel 

skullen som kunnen, men bliver ikke udfoldet som et selvstændigt kriterium. Det gør det i 

Nielsens begreb om æstetisk erfaring, der involverer såvel en intellektuel som en emotionel 

bearbejdelse af den sansebaserede oplevelse. Det afviser Van Maanen ikke, kan ske, men 

han betragter det som sekundært i bestemmelsen af den kunstneriske oplevelse som en 

udfordring af recipientens perceptionsskema. Van Maanens argumentation for at holde de 

emotionelle og kognitive aspekter af recipientens bearbejdning ude af bestemmelsen af den 

kunstneriske oplevelse er, at han hermed fastholder, at den kunstneriske oplevelse også rent 
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tidsmæssigt er sammenfaldende med selve perceptionen (Van den Hoogen 2009, 282). Han 

påpeger, at vi dermed undgår et vellykkethedskriterium baseret på fortolkning og på 

recipientens evne til at formulere sin oplevelse. Dette er et argument, som knytter an til den 

sociologiske tradition og dens kritik af det, som Bourdieu betegner som ’det rene blik’, og 

som han langt hen ad vejen påpeger, er en historisk konstruktion, som bruges til at 

privilegere den borgerlige kunsttradition og dermed til at give kvalitetsbegrebet en social 

slagside (Bourdieu 1996, 302ff.; Shusterman 2002, 91ff.). Men det er også et argument, der 

overser et skel mellem en intellektuel refleksion og evnen til diskursivt at fremstille sine 

refleksioner. Desuden medfører det en anden uklarhed ved Van Maanens begreb om 

kunstneriske oplevelser, og det er beskrivelsen af, hvad der sker med 

perceptionsskemaerne, når de udfordres i mødet med en ny perception: Betyder det, at 

perceptionsskemaet ’falder på plads’, at oplevelsen af ustabilitet og manglende perceptiv 

forståelse forsvinder igen, når recipienten ved hjælp af forestillingsevnen først har 

bearbejdet indtrykket? I så tilfælde kan den kunstneriske oplevelse siges at ende med at gå 

op, fordi perceptionsskemaet ender med at kunne rumme oplevelsen. En sådan fastfrysning 

af oplevelseskvaliteten har blandt andet konsekvenser i forhold til gentagne oplevelser af 

det samme værk. Er det ikke muligt at genopleve et værk/gense en forestilling og blive 

udfordret perceptivt? Det er klart, at der gør sig noget særligt gældende ved første oplevelse 

af et værk. Wolfgang Isers begreber ’anticipation’ og ’retrospektion’ viser netop, at den 

første reception af temporære værker har en særlig status (Iser 1980, 54): Det er ikke det 

samme at læse en krimi, når vi godt ved, hvem morderen er. Ikke desto mindre vil jeg 

påstå, at også gentagne oplevelser kan være en udfordring for recipienten. I modsætning til 

Van Maanens begreb om den kunstneriske oplevelse, så rummer Nielsens begreb om en 

projicerende dialog mellem det almene og det singulære netop en beskrivelse af den 

æstetiske erfaring som en processuel kategori, der ikke har noget endegyldigt resultat. Ikke 

dermed være sagt, at den æstetiske erfaring og den dertil knyttede refleksionsproces 

fortsætter i det uendelige, for naturligvis holder recipienter op med at reflektere over en 

bestemt æstetisk erfaring, men uden at recipienten dermed når frem til en fast, 

begrebsmæssigt forankret forståelse.  

Med begrebet om æstetisk erfaring er det muligt at holde fast i, at kunstnerisk kvalitet 

i en kulturpolitisk sammenhæng er et begreb, der kan bruges til at beskrive den type 



Kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring  Teaterkunst og teaterpolitik 

49 

 

erfaringer, som mødet med kunsten kan give borgerne, at denne type erfaringer spiller en 

samfundsmæssig rolle, og at denne funktion er knyttet til den æstetiske erfarings karakter af 

at være en udfordring af vores sædvanlige begrebsmæssigt forankrede forståelse af verden. 

Afhandlingen tager altså eksplicit udgangspunkt i æstetisk erfaring som kernen i 

kvalitetsbegrebet, der hermed er knyttet til en æstetisk tradition. Dette kantiansk inspirerede 

afsæt har således afgørende konsekvenser, men det er her væsentligt at påpege, at Kants 

Kritik af dømmekraften er så grundlæggende et værk for moderne æstetikteori, at det går ud 

over denne afhandlings rammer at belyse, hvilken betydning den kantianske tænkning har 

haft for begrebet om æstetisk erfaring. Det er en afgørende pointe i Kritik af dømmekraften, at 

dømmekraften er refleksiv og ikke bestemmende (Nielsen 1996, 72; Kant 2005 (1793)). 

Den refleksive dømmekrafts særlige karakter er i denne afhandling afgørende central for 

bestemmelsen af kunstnerisk kvalitet set som kunstværkernes evne til at tilbyde recipienten 

en æstetisk erfaring. Det har konsekvenser i forhold til den kunstneriske kvalitetsvurdering: 

De erkendelser og erfaringer, som kunstneriske oplevelser kan tilbyde recipienten, skal for 

at være gældende som frugtbare opspil til æstetisk erfaring være netop æstetiske, dvs. at 

værkernes etiske eller politiske dimension skal være iscenesat æstetisk for at kunne siges at 

bidrage til værkernes kunstneriske kvalitet. Udsagn, der leveres i en bestemt og diskursiv 

form, kan derimod siges at være forstyrrende for recipientens mulighed for at igangsætte en 

refleksion over værket, der tager udgangspunkt i den æstetiske dømmekrafts ubestemthed.19

Kunstens særlige funktion og spørgsmålet om kunstnerisk kvalitet kan betragtes på 

to niveauer: et generelt kunstniveau, hvor det både kan diskuteres, hvorvidt kunsten 

udfylder denne funktion, og om det kun er kunsten, der gør det. Denne diskussion kan 

relateres til forholdet mellem finkultur og populærkultur; det vil sige til spørgsmålet om, 

hvor bredt et kunstbegreb kulturpolitikken skal være funderet på.

 

20

                                                 
19 Dette har jeg diskuteret i min analyse af Mungo Park – manden bag navnet (Hansen 2008). 

 Og et specifikt 

værkniveau, hvor det kan diskuteres, hvorvidt konkrete værker faktisk skaber mulighederne 

for en æstetisk erfaring. På et generelt niveau er der tale om et kulturpolitisk fundament, 

der inden for såvel demokratisering af kulturen som det kulturelle demokrati har været et 

væsentligt rationale bag kulturpolitikken. På et specifikt niveau kan de konkrete 

20 Morten Kyndrups (2008) diskussion af forholdet mellem ’kunst’ og ’æstetik’ kan ses som en variant af 
denne diskussion på det generelle kunstniveau. 
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forestillingers evne til at generere æstetisk erfaring siges at være et væsentligt 

kvalitetskriterium. Og det er netop på dette specifikke niveau, jeg videre i afhandlingen 

anvender begrebet om æstetisk erfaring til at vurdere egnsteaterforestillingernes 

kunstneriske kvalitet. 

Forholdet mellem kunstfaglige og deltagerbaserede kvalitetskriterier 

Relationen mellem deltagerkonteksten og ekspertkonteksten er relevant at inddrage i 

forlængelse af min bestemmelse af kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring, fordi jeg 

analyserer ’professionel scenekunst’, en bestemmelse, der henviser direkte til, at 

kunstfaglige kriterier er en del af kravene til egnsteatrene. Det forhold, at der er andre krav 

til den professionelle kunstproduktion end til eksempelvis amatøraktiviteter, har fået Peter 

Duelund til at foreslå et skel mellem kunstnerisk kvalitet og kulturel kvalitet (Duelund og 

Hansen 1994, 16ff.). I forlængelse af min bestemmelse af kunstnerisk kvalitet som æstetisk 

erfaring er det derfor værd igen at se på forholdet mellem ekspertkonteksten og 

The Producers (NørregadeTeatret/Brita Fogsgaard) 
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deltagerkonteksten for kvalitet. Og til at belyse denne relation vil jeg inddrage tre 

eksempler, der argumenterer for tre forskellige relationer: Ønskekvistmodellens 

kombination af de tre parametre ’kunnen’, ’villen’ og ’skullen’, Nielsens bestemmelse af 

æstetisk erfaring som en deltagerbaseret kvalitetsforståelse og Szatkowskis systemteoretiske 

argumentation for kunstinterne kvalitetskriterier.  

Konflikten mellem ekspertkonteksten og deltagerkonteksten har i en svensk model til 

måling af kvalitet i kulturpolitikken medført, at der opereres med et skel mellem 

kunstnerisk kvalitet og kulturpolitisk kvalitet. Det interessante er, at det svenske projekt 

viser en reelt eksisterende opsplitning og konflikt i kulturinstitutionerne og kulturpolitikken 

mellem disse to kvalitetsforståelser (Langsted, Hannah og Larsen 2003, 87ff). Netop 

tilstedeværelsen af såvel ekspertkonteksten som deltagerkonteksten i kulturinstitutionernes 

egen forståelse af kunstnerisk kvalitet afspejler sig i Ønskekvistmodellen, der opererer med 

tre vurderingsakser: kunnen, villen og skullen, hvoraf den første klart henviser til et 

kunstfagligt niveau og altså en vurdering, der befinder sig inden for en ekspertkontekst, 

mens skullen netop åbner for en kobling mellem det æstetiske og det etiske i et bredere 

samfundsmæssigt perspektiv.  

I modsætning hertil argumenterer Nielsen, som allerede fastslået, for, at 

deltagerkonteksten er den centrale i kulturpolitikken, fordi det er den, der giver kunsten en 

samfundsmæssig funktion – den, der vedrører borgernes erfaringer i mødet med kunsten. 

Netop fordi de tre kontekster hos Nielsen betragtes som uafhængige af hinanden, har 

ekspertkonteksten ingen relevans i hans forståelse af, hvad et kulturpolitisk forankret 

begreb om kunstnerisk kvalitet er. De to kontekster er principielt forskellige, og forholdet 

mellem dem er tilfældigt, hvilket får Nielsen til at betegne sammenfaldet mellem kunstfaglig 

og borgerforankret kvalitet som ’et lykkeligt sammentræf’ (Nielsen 2003, 242). 

Her lægger Szatkowski sig på linje med Nielsen, for også Szatkowski opererer med et 

skel mellem de forskellige kontekster, og kritiserer således Langsted, Hannah og Larsen for 

netop ikke at skelne. Szatkowski diskuterer forholdet mellem kunst og kulturpolitik med 

udgangspunkt i Luhmanns systemteori og tager eksplicit udgangspunkt i 

uddifferentieringen med systemteoriens begreb om autopoietiske systemer, der fungerer på 
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hver deres præmisser.21

”Men vigtigst af alt har kunstsystemet sin egen suveræne ret til at lave den 
kunst, det gerne vil. Eller mener Ønskekvist-modellen, at kunsten skal 
indoptage de til enhver tid formulerede kulturpolitiske mål for at have 
legitimitet? Det synes jeg er en uheldig og farlig sammenblanding af systemer.” 
(Szatkowski 2005, 47) 

 Der ligger en bekymring for kunstnerisk frihed som en 

demokratisk, kulturpolitisk værdi bag Szatkowskis indvendinger, der går på, at faren ved en 

kobling mellem de to kvalitetskriterier er en uønsket instrumentalisering af kunsten: 

 

”Kunstens særkende bliver, at den netop er bærer af en øjenåbnende 
”andethed” og netop derfor forskellig fra alt andet […] Den moderne kunsts 
samfundsmæssighed ligger i kunstsystemets operative lukkethed” (Szatkowski 
2005, 49) 

Szatkowski taler for ekspertkonteksten som den, der bør afgøre, hvad kunstnerisk kvalitet 

er. Det sker med udgangspunkt i autonomibegrebet, men i en kulturpolitisk kontekst er det 

værd at spørge, hvorvidt han hermed placerer sig inden for en formålsløs eller en æstetisk 

tradition? I sin beskrivelse af kunstens samfundsmæssige funktion kobler Szatkowski til 

dens uddifferentiering – en tankegang, som ligger i forlængelse af Luhmanns beskrivelser af 

kunstsystemets uddifferentiering som forudsætningen for kunsten som en særlig 

iagttagelsesposition:  

Med dette udgangspunkt formulerer Szatkowski sit bud på en kunstintern 

kvalitetsforståelse baseret på to niveauer for kvalitetsdomme, der er knyttet til henholdsvis 

kunstsystemets kode og program (Szatkowski 2005, 49).22

                                                 
21 ”Når videnskab, kunst og politik slås om magten til at definere kvalitet, sker det i tre forskellige diskurser. 
Det kan være et problem, men spørgsmålet er, om løsningen er at klappe disse forskelle sammen eller holde 
dem adskilt.” (Szatkowski 2005, 47) 

 For en kunstintern vurdering – 

er dette god kunst? – samler interessen sig om programmet. Her funderer Szatkowski sit 

bud på et program i teaterhistorien og genrebegrebet og opstiller herved et historiserende 

kvalitetsbegreb, der tager udgangspunkt i fem dramaturgiske modeller, hvoraf den nyeste 

genre – det postdramatiske – udpeges som den mest interessante. Denne værdisætning af 

22 Kode: Er dette kunst, Program: Hvordan er dette kunst. De to begreber defineres og diskuteres i Luhmann 
(2000 (1996), 185ff.). 
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det nye minder i høj grad om en tilsvarende position fremskrevet af Hans Thies-Lehmann, 

der privilegerer det postdramatiske teater med følgende begrundelse: 

“while the drama of modern times was based on a human being that 
constituted itself through interpersonal rapport, the postdramatic theatre 
assumes a human being for whom even the most conflictuous situations will no 
longer appear as drama.” (Lehmann 2006 (1999), 182) 

Argumentationen for det postdramatiske teaters kvaliteter forankres i et bredere 

samtidsperspektiv, hvilket peger på, at også Szatkowskis og Lehmanns argumentation 

befinder sig inden for en æstetisk tradition. Det ændrer imidlertid ikke på, at det 

kunstfaglige udgangspunkt for Szatkowski medfører, at han er ude i et poetologisk ærinde, 

hvor en bestemt kunstnerisk retning privilegeres med udgangspunkt i kvalitetsbegrebet, og 

at hans poetologiske kvalitetsbegreb uundgåeligt kommer i modstrid med en kulturpolitisk 

målsætning om kunstnerisk mangfoldighed. I forhold til min intention om at se på 

egnsteaterordningens kunstneriske kvalitet er det afgørende at fastholde en ikke-

poetologisk tilgang til kvalitetsbegrebet, idet netop egnsteaterordningen rummer mange 

forskellige typer af kunstneriske udtryk.  

Langsted, Hannah og Larsen fremhæver derimod nødvendigheden af at være i stand 

til at integrere den deltagerbaserede og den kunstfaglige kontekst for evaluering. Hvor 

kunnen-parameteret angiver, at der i et givent professionelt værk skal lægges faglige 

kriterier til grund for vurderingen, så rummer Ønskekvistmodellen med skullen-

parameteret også et bredere samfundsmæssigt perspektiv som en del af den kunstneriske 

kvalitet. Nødvendigheden af netop i det kulturpolitiske felt at koble det politiske og det 

kunstneriske er også formuleret i en rapport udarbejdet af Norsk Kulturråd om 

kvalitetsproblemet i kulturpolitikken:  

”Men selv om det prinsipielt er vanskeligt å bli enig om gyldige kriterier for 
bedømmelse av kunstnerisk kvalitet – og selv om kunstfaglige, byrokratiske og 
politiske tenkemåter er vanskelige å forene – vil en kulturpolitisk myndighet 
som Kulturrådet i praksis måtte finne fram til operative måter å forvalte 
kunstnerisk kvalitet på.” (Lund, Mangset og Aamodt 2001, 7) 



Teaterkunst og teaterpolitik  Kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring 

54 

 

Citatet angiver, at den begrebsmæssige klarhed, som det giver at holde forskellige 

kontekster adskilt i et teoretisk perspektiv, ikke uproblematisk lader sig overføre til en 

kulturpolitisk praksis. Her vil der altid være flere forskellige perspektiver på spil. Det gælder 

for så vidt også i denne afhandling: Ved netop at præsentere et kvalitetsbegreb, som forstås 

ind i en kulturpolitisk sammenhæng, fastholder jeg, at det både skal rumme et kunstfagligt 

og et recipientperspektiv. 

Forholdet mellem værk og recipient 

Nøglebegrebet æstetisk erfaring er kernen i afhandlingens forståelse af kunstnerisk kvalitet, 

og som sådan skal det også anvendes i de analyser af egnsteaterforestillinger, der skal være 

udgangspunktet for en vurdering og diskussion af kunstnerisk kvalitet på egnsteatrene. Men 

inden jeg når så langt, vil jeg se på, hvilke konsekvenser anvendelsen af netop dette begreb 

har for en relation, der ikke bare er indbygget i begrebet om æstetisk erfaring, men også er 

helt centralt i en kulturpolitisk kontekst, nemlig relationen mellem værk og recipient. 

Til at belyse denne relation inddrager jeg receptionsæstetikken og begrebet om den 

implicitte recipient, der kommer til at spille en afgørende rolle, fordi det netop er med til at 

sætte fokus på betydningen af forholdet mellem værk og recipient. Jeg vil i denne 

diskussion også forholde mig til den kritik af receptionsæstetikken, som ønsker en 

yderligere forskydning i retning af recipienten og den individuelle kunstoplevelse. Ikke 

desto mindre ønsker jeg i denne afhandling at fastholde værkernes betydning i mødet med 

recipienten, hvilket synes nødvendigt for at fastholde kvalitetsbegrebets relevans. Dette 

perspektiv er centralt i forhold til at fastholde værkernes kulturpolitiske betydning. 

Kvalitetsbegrebet og den dertil hørende kulturpolitiske vurderings- og evalueringspraksis er 

knyttet til værkerne. Kulturpolitisk gives størstedelen af støtten til produktionsleddet; og 

det, vi vurderer, når vi taler om kunstnerisk kvalitet, er ikke, hvad publikum har fået ud af 

forestillingen, men derimod selve forestillingen. Samtidig må vi ikke glemme, at 

forestillingen i en kulturpolitisk kontekst støttes med henblik på at give publikum nogle 

bestemte oplevelser og erfaringer. Den mellemposition, som receptionsæstetikken tilbyder, 

hvor man ser på forestillingens erfaringspotentiale, svarer derfor meget præcist til tilgangen 

i den kulturpolitiske vurderingspraksis. Receptionsæstetikken tager udgangspunkt i værket 
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for at undersøge, hvordan det strukturerer receptionsprocessen. Men det betyder også, at 

en bestemmelse af en forestillings kunstneriske kvalitet ud fra en receptionsæstetisk analyse 

udelukkende siger noget om forestillingens potentiale. Kvalitet i form af den realiserede 

æstetiske erfaring udspiller sig nemlig altid i en faktisk relation mellem værk og recipient, 

således at det altså er umuligt på nogen absolut måde at tilskrive et givent værk en absolut 

kvalitativ værdi. I forbindelse med æstetiske værker eller begivenheder er det således kun 

muligt at tale om en potentiel kvalitet (Nielsen 2001, 93). 

Kommunikation 

I det kommende vil jeg præsentere receptionsæstetikken med udgangspunkt i blandt andet 

Isers Act of Reading (1994 (1980)), men da jeg i denne afhandling beskæftiger mig med 

teatret som kunstart, vil jeg, hvor Iser skriver om værk og læser, skrive om forestilling og 

recipient. Konsekvenserne heraf og forholdet mellem ’værk’ og ’forestilling’ bliver 

diskuteret i forbindelse med afhandlingens forestillingsanalytiske metode. Foreløbigt vil jeg 

fastholde, at denne forskydning fra én kunstart til en anden er mulig. Udgangspunktet i 

Isers forståelse af receptionen er, at meningen opstår i et samspil mellem forestillingen og 

recipienten. Det er således ikke hensigten med analysen at afdække den bagvedliggende 

referentielle mening, hvilket vil være en reduktion af forestillingens potentiale (Iser 1994 

(1980), 3ff.). I stedet betragtes mening som en effekt af mødet mellem forestilling og 

recipient, og det er analysens opgave at undersøge, hvordan forestillingen strukturerer 

denne oplevelse. Denne analyse er hos Iser knyttet til begrebet om den implicitte recipient 

som et begreb for forestillingens henvendthed: 

”No matter who or what he may be, the real reader is always offered a 
particular role to play, and it is this role that constitutes the concept of the 
implied reader. There are two basic, interrelated aspects to this concept: the 
reader’s role as a textual structure, and the reader’s role as a structured act.” 
(Iser 1994 (1980), 34f.) 

Grundlæggende ses mødet mellem forestilling og recipient som en kommunikation, hvor 

meningen opstår i interaktionen mellem forestillingens betydningshandling og recipientens 

forståelseshandling. Som ved al kommunikation er forudsætningen for den æstetiske 
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receptionsproces dels en fælles kode, der muliggør, at recipienten ’forstår’ forestillingen i 

tilstrækkelig grad til at kunne deltage i den betydningsdannelse, den ligger op til, og dels, at 

forestillingen også rummer noget ukendt, noget nyt. Dette nye er betingelsen for, at der 

overhovedet kan finde en (vellykket) kommunikation sted: Der skal være noget at fortælle. 

Dette forhold mellem det kendte og det ukendte er af Richard Shusterman beskrevet 

således, at forståelse [understanding] er en betingelse for, at der er tale om en æstetisk 

erfaring. Det vil sige, at den sanselige oplevelse først bliver til en æstetisk erfaring, når den 

bearbejdes intellektuelt. Igangsættende for denne proces er en opstået erkendelsesmæssig 

usikkerhed i receptionen af et æstetisk artefakt eller en æstetisk begivenhed. Shusterman 

understreger, at hans begreb om forståelse er et andet end et begreb om fortolkning, som 

forudsætter, at recipienten er i stand til diskursivt at redegøre for erfaringen. Fortolkning 

kan således siges at være en efterfølgende bearbejdelse af den æstetiske erfaring (Van den 

Hoogen 2009, 282ff.; Shusterman 2000, 129ff.). Også Iser påpeger, at en fortolkning af et 

værk aldrig udtømmende kan forklare den æstetiske erfaring, og den har dermed ingen 

autoritativ position i forhold til de forskellige faktiske receptionserfaringer (Iser 1994 

(1980), 19). Idet den æstetiske erfaring er ubestemt – som også Henrik Kaare Nielsen 

fremstiller det – så udgør den diskursive bestemmelse, som fortolkningen er et udtryk for, 

en reduktion af forestillingens potentiale.  

Adgangsbetingelser 

For at undersøge forestillingens potentiale for æstetisk erfaring bliver det afgørende at 

undersøge forestillingens adgangsbetingelser. Disse kan undersøges i forhold til to 

dimensioner: Den ene drejer sig om, hvilke form- og indholdsmæssige konventioner og 

traditioner forestillingen bringer i spil. Her er et begreb som den litterære – eller bredere, 

den kunstneriske – kompetence, sådan som det præsenteres af Jonathan Culler, et 

anvendeligt begreb til at sætte fokus på, hvilke forkundskaber der er indskrevet i et givent 

værk (Culler 1980, 101). Den anden drejer sig om, i hvilket omfang forestillingen selv 

skaber sine adgangsbetingelser. Det vil sige, at forestillingen også selv er med til at 

muliggøre sin reception. Umberto Eco skriver om kunstkompetence, at den også er noget, 

som forestillingen opbygger undervejs som en del af sit receptionsforlæg (Eco 1979, 7). 

Netop det, at en forestilling selv er med til at etablere sine adgangsbetingelser, er et centralt 



Kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring  Teaterkunst og teaterpolitik 

57 

 

element i forhold til at henvende sig til et publikum uden kendskab til specifikke teatrale 

konventioner og genrer. En analyse af forestillingernes adgangskonstruktion bliver i 

forlængelse af denne diskussion et centralt element i min analyse, fordi det siger noget om, 

hvordan forestillingen lægger op til receptionsprocessen, og om måden, en forestilling 

kommunikerer med sit publikum på.  

I overensstemmelse med min bestemmelse af kunstens evne til via en æstetisk 

erkendelsesform at udfordre recipienterne tildeler Iser den moderne kunst den funktion at 

stå uden for den eksisterende kultur, i og med at forståelsen af kunsten ikke kan reduceres 

til en reproduktion af allerede givne normer. Ved at være fuld af inkonsistenser gør den 

moderne kunst opmærksom på inadækvatheden i vores erfarings- og vanebaserede måde at 

forstå verden på (Iser 1994 (1980), 18). Hermed giver kunsten recipienten mulighed for at 

sætte spørgsmålstegn ved de givne historiske og sociale normer og dermed for at reflektere 

og bearbejde dem. I den forstand ligger der i Isers teori en implicit kvalitetsbestemmelse, 

der svarer til den, jeg har redegjort for ovenfor. Iser påpeger nemlig, at værkers potentiale i 

forhold til denne funktion er forskellig – han nævner selv kommerciel litteratur og 

propagandalitteratur som to eksempler, der ikke rummer muligheden for læserens aktive 

deltagelse i betydningsproduktionen, da disse tekster i meget høj grad præstrukturerer og 

styrer læserens rolle (Iser 1994 (1980), 83). Ubestemthed i teksten bliver altså til en 

forudsætning for den æstetiske betydningsdannelse. Det er klart, at værkets evne til at 

fungere som opspil til en æstetisk erfaringsdannelse ikke kan afgøres som et enten-eller, 

men må forstås som et gradsspørgsmål.  

Sociologisk kritik af receptionsæstetikken 

Undersøgelsen af en forestillings adgangsbetingelser er en undersøgelse af den måde, 

forestillingen tilrettelægger sin reception på. Men når det kommer til en real reception, vil 

det være sådan, at receptionsprocessen forløber som en individuel proces. Det betyder 

også, at et æstetisk artefakt eller en æstetisk begivenhed ikke i nogen absolut forstand kan 

tilskrives en æstetisk erfaring af høj kvalitet (Nielsen 2001, 93), og det betyder også, at en 

recipient har muligheden for at læse mod forestillingens indskrevne receptionsstrategi, men 

en sådan læsning vil ikke kunne karakteriseres som æstetisk i Isers forstand, men vil snarere  
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være diskursiv. I diskussionen af en forestillings adgangsbetingelser bliver det også tydeligt, 

at de faktiske recipienter spiller en selvstændig rolle i betydningsdannelsen, og at disse 

faktiske recipienters respons vil variere alt efter baggrund, bl.a. i form af kendskab til 

kunstneriske genrer, stilistiske greb m.m.23

”Each public will clearly have a different horizon of expectations, and these can 
coexist among different publics in any given society. It should not, therefore, be 
the case that the assumptions of the middle-class mainstream audience (typified 
in the discourse of Pavis’s theatre critics and the focus of empirical research) 
are held as an uncontested norm. […] While challenges to reader-response 
criticism have assured that such differences be brought into play when 
analysing the contribution of the theatre audience, it would seem then that both 
an audience’s reaction to a text (or performance) and the text (performance) 
itself are bound within cultural limits” (Bennett 1997 (1990), 94) 

 I forlængelse af denne erkendelse er 

receptionsæstetikken blevet udsat for den kritik, at den kun tager skridtet halvt. Ved at 

påpege, at værkets betydningsdannelse sker i mødet mellem værk og recipient, fastholder 

receptionsæstetikken, at betydningsdannelsen ikke er en stabil størrelse forankret i værket. 

Det har i sin videreudvikling ført til en forskydning i erkendelsesinteressen væk fra 

forestillingen og dens implicitte recipient hen mod den empiriske reception. Et eksempel 

herpå er Susann Bennett, der i sin Theatre Audiences (1997 (1990)) udgrænser analysen af 

forestillingen på baggrund af, at recipienterne med udgangspunkt i et sociologisk perspektiv 

altid vil afkode forestillingen forskelligt: 

Indsigten i mangfoldigheden af receptioner og i receptionernes kulturelle betingelser 

forskyder i Bennetts tilfælde interessen i relationen mellem værk og recipient helt over til 

recipientsiden. Spørgsmålet er, hvilken betydning forskellige recipienters forskellige 

reception har for grundlaget for at foretage en kvalitetsvurdering. Pierre Bourdieus 

kunstsociologiske skildringer af kunsten som en magtfaktor og Susan Bennetts fokus på 

socialt betingede forskelle i den faktiske receptionsproces er med til at pege på kunstens 

funktion som forskelsmarkør i forhold til sociologiske og identitetsmæssige processer, og 

dermed på, at et begreb som kunstnerisk kvalitet indgår i et komplekst spil om kulturel og 

symbolsk kapital (Shusterman 2002, 209ff.; Bourdieu 1995 (1979)). Det var denne 

                                                 
23 Se for eksempel Van Maanen (2004, 256). 
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kunstopfattelse, jeg i forlængelse af Belfiore og Bennett betegnede ’den sociologiske 

tradition’. Og i denne optik indgår kvalitetsbestemmelser altid i et magtspil, der handler om 

at ophøje en bestemt forståelse af kunst til den rigtige og dermed opnå størst mulig kulturel 

kapital.  

Erkendelserne i den sociologiske tradition var en afgørende faktor i forskydningen 

fra demokratisering af kulturen til det kulturelle demokrati, og i det perspektiv er de 

væsentlige at reflektere over i en undersøgelse af kunstnerisk kvalitet i en aktuel 

kulturpolitisk kontekst. Men inddragelsen af Bourdieu og en principielt pluralistisk tilgang 

giver problemer i forhold til kvalitetsbegrebet, som det også kommer til udtryk i 

Ønskekvistmodellen og især kritikken heraf (Langsted, Hannah og Larsen 2003, 116ff.; 

Szatkowski 2005, 39; Lehmann 2005, 13). Idet Langsted, Hannah og Larsen inddrager 

Bourdieu i kvalitetsdiskussionen, ender de med at konkludere, at der er væsentlige sociale 

og kulturelle forskelle på, hvordan folk omgås kunst. Her er kendskab til spillets regler – 

feltets habitus – en central faktor i forhold til at indtage en position i feltet. Bourdieus 

analyser kan således bruges til en kritik af Kants påstand om smagens almengyldighed, der i 

et sociologisk perspektiv kan ses som de kulturelt kompetentes måde at ekskludere andres 

omgang med æstetiske artefakter på. Den kontemplative – desinterresede – måde at opleve 

kunst på kritiseres af Bourdieu som et kulturelt magtmiddel, der usynliggør det faktum, at 

det kræver en kulturel kompetence at omgås kunst på denne – korrekte – måde (Bourdieu 

1996, 285ff.; Shusterman 2002, 91ff.). Ud fra en sociologisk forståelse bliver 

kvalitetsspørgsmålet potentielt reduceret til et spørgsmål om den vurderendes position og 

status i kunstfeltet. Dette er en relevant kritik af intentionen om at sige noget om 

kunstnerisk kvalitet, om end det ikke er det eneste, der er at sige om forholdet mellem magt 

og kunstnerisk kvalitet. For som også Shusterman argumenterer for, så er den sociologiske 

tilgang til en forståelse af kunsten lige så begrænset som den æstetiske. Derfor 

argumenterer han for en dobbelt tilgang bestående af æstetisk overflade og sociologisk 

dybde: 

“Even if our aesthetic experience rests on deeper social reality, it cannot be 
simply reduced to a sociological construction. If its perceptual surfaces and 
pleasures depend on a nonperceptual background of history and theory, they in 
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turn provide the excitement that enables art to sustain a history and generate 
theory. In short, surface and depth are essentially connected complementarities. 
Reciprocal in function, they form the fullness of the aesthetic whole.” 
(Shusterman 2002, 3) 

Med Shusterman vil jeg hævde, at de sociologiske indvendinger mod et fokus på 

kunstnerisk kvalitet er relevante at tage i betragtning. Fordringen om subjektiv almenhed er 

kulturpolitisk blevet betænkelig allerede med overgangen fra demokratisering af kulturen til 

det kulturelle demokrati, hvor der sker en destabilisering af den klassiske kunsts funktion i 

et kulturpolitisk perspektiv, og hvor spørgsmålet om mangfoldighed og kulturel 

forskellighed bliver centralt. Som jeg allerede har været inde på, er netop denne 

kulturpolitiske forskydning en af årsagerne til, at kvalitetsdiskussionen er aktuel i dag: 

Kunstnerisk kvalitet kan ikke længere tilskrives med nogen form for selvfølgelighed, 

hvorfor kriterierne herfor må ekspliciteres og appliceres på enkeltværkniveau. 

Smagsdommen og den æstetiske analyse 

En væsentlig refleksion i forlængelse af diskussionen om relativisme og universalisme er 

spørgsmålet om, hvilken status de konkrete kvalitetsvurderinger i denne afhandling har. Ud 

fra et æstetikteoretisk perspektiv kan dette spørgsmål rejses med udgangspunkt i den 

refleksive dømmekrafts særlige erkendelsesmæssige status, der i Kants Kritik af dømmekraften 

(2005 (1793)) bestemmes som en smagsdom. Det særlige ved smagsdommen er dens 

såkaldte antinomi, at den er baseret på en subjektiv almengyldighed, og altså er udsagt med 

et postuleret krav om almenhed; med andre ord hævdes det, at den er gældende for alle 

subjekter (Kant 2005 (1793), 85ff.). Men antinomien peger også på, at denne 

almengyldighed ikke er objektiv, og dermed, at smagsdommen ikke er knyttet til objektet i 

sig selv, men til subjektets erfaring af objektet.  

”Følgelig må smagsdommen med samt bevidstheden om dens afsondrethed fra 
enhver interesse gøre krav på gyldighed for enhver, uden at denne almenhed 
imidlertid afhænger af objekter. Og følgelig må smagsdommen dermed være 
forbundet med et krav om subjektiv almenhed” (Kant 2005 (1793), 64f.) 
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Denne forestilling om subjektiv almengyldighed og det særlige forhold mellem værk og 

recipient, der ligger i denne forestilling, har afgørende betydning for den kunstneriske 

vurderingspraksis. Men den er samtidig et kernepunkt i kritikken af begrebet om det 

skønne, fordi det i dag er tydeligt, at vores smagsdomme er knyttet til bestemte sociale, 

historiske og kulturelle forudsætninger. Med diskussionerne omkring smagsdommens 

erkendelsesmæssige status in mente er det væsentligt at reflektere over denne afhandlings 

intention om at udsige kvalitative domme og over, hvilken status de har: Er de i forlængelse 

af Bourdieus påpegning af, at enhver kvalitetsvurderings er forankret i aktørens egen 

position i det kulturelle felt blot et udtryk for en subjektiv hævdelse af egen smag?  

Hertil vil jeg med Kyndrup indvende, at en receptionsæstetisk tilgang lige netop 

skelner mellem den æstetiske analyse og smagsdommen; der er forskel på at fokusere på 

forestillingers erfaringspotentiale og at påstå, at dette svarer til den reale, oplevede 

reception: 

Jakel og Pølserne (Thy Teater/Hans Hartvich-Madsen) 
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”Men én iagttagelse er vigtig som forudsætning: en æstetisk analyse er noget andet 
end en æstetisk dom. En æstetisk analyse indebærer en undersøgelse af noget som 
udsagt udsigelse, en undersøgelse af den som æstetisk forlæg, det vil sige af dets 
specifikke mulighedsbetingelse for etablering af en real jeg/vi-passage. En 
æstetisk dom er del af en real udsigelse og baserer sig på en sansebåret singulær 
etablering af en sådan jeg/vi-passage.” (Kyndrup 2003, 28) 

Susan Bennetts (1997 (1990), 34ff.) kritik af receptionsæstetikkens privilegering af et 

bestemt analytisk blik overser lige præcis, at begrebet om den implicitte læser ikke er det 

samme som en privilegering af en bestemt real betydningshandling, og dermed heller ikke 

en privilegering af en bestemt real receptionsmåde. Analysen af udsigelseskonstruktionen 

forholder sig altså principielt indifferent til forløbet af de faktiske betydningshandlinger 

foretaget af individuelle recipienter. Det betyder imidlertid ikke, at det er uinteressant at 

undersøge faktiske receptioner, sådan som det foregår både kvantitativt og kvalitativt inden 

for den empiriske receptionsforskning, og ej heller, at det er uinteressant at sammenligne 

disse med værkernes udsigelsesforankrede receptionsforlag. Men det betyder, at de to ting 

ikke befinder sig på samme erkendelsesmæssige akse (Kyndrup 2008, 94ff.). Hermed 

opretholdes skellet mellem æstetisk analyse og smagsdom, og dette skel muliggør 

formuleringen af analytisk baserede kvalitetskriterier: 

”Der ligger ikke i det her skitserede, noget til hinder for at koble forestillinger 
om en æstetisk kvalitet til analysen. Det kunne f.eks. være i form af (kolde) krav 
om kompleksitet i den æstetiske oplevelse eller om en bestemt karakter af 
komplementariteten (i form af bestemte effekter eksempelvis i dannelsesmæssig 
henseende). Sådanne kvalitetskrav er i bestemte sammenhænge både legitime og 
ønskværdige, og de kan gennemføres så længe de formuleres ud fra klare 
kriterier. Men der er ingen grund til at forveksle dem med bestemte krav til 
udfald af smagsdomme.” (Kyndrup 2003, 30f.) 

Ideen om en kold analyse rummer ideen om en analyse af forestillingen, som ikke er 

sammenfaldende med den personlige smagsdom (Kyndrup 2003, 26f.). Ved at skelne 

mellem æstetisk analyse og smagsdom markerer Kyndrup, at det at foretage en deskriptivt-

analytisk forankret sammenholdning af bestemte kriterier og et givent værk ikke er det 

samme som at påstå eller kræve, at nogen kan lide dette værk. Det har også den 
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konsekvens, at sådanne kvalitetsvurderinger ikke kan tilskrives nogen autoritativ status i 

forhold til faktiske recipienters smagsdomme. Man kan altså ikke med en sådan vurdering i 

hånden pådutte andre at synes om en given forestilling. Som sådan har adskillelsen mellem 

æstetisk analyse og smagsdomfældelse en væsentlig funktion: Man kan ikke slutte fra en 

sådan kvalitetsvurdering til de faktiske smagsdomme. Problemet med adskillelsen er først 

og fremmest, at den på en bestemt måde kommer til at virke modsat, nemlig ved at påstå, 

at analysen er værdineutral, også når den beskæftiger sig med at vurdere værker som 

receptionsforlæg. For hvor er analysanden henne i denne relation? Kritikken af 

receptionsæstetikken og begrebet om den implicitte recipient går netop på, at et begreb, der 

tilskrives værkets betydningshandling fremstår værdineutralt, også selvom det er kulturelt 

betinget (Bennett 1997 (1990)). Denne indvendings relevans bliver tydelig, når Kyndrup 

reflekterer over, hvad forholdet mellem den implicitte recipient og den reale recipient er:  

”Når en sådan æstetisk analyse af objekters implicitte kommunikative 
konstruktion er i stand til at afgive også bæredygtig information om hvordan de 
faktisk kommer til at virke, beror det naturligvis på at selvom en æstetisk 
relation er strengt individuel, så er vi individer som indgår i den, i vidtgående 
omfang alligevel relativt ens. Det vil sige: vores placering i tiden og rummet 
aftegner i vid udstrækning en kulturel encyklopædi, en ’habitus’ som inden for 
bestemte grænser grosso modo får os til at sanse og mene relativt ens.” (Kyndrup 
2008, 102) 

Den tætte kobling mellem den æstetiske analyse og smagsdommen betyder, at Kyndrup i 

ovenstående citat postulerer, at den æstetiske analyse faktisk er i stand til temmelig præcist 

at aftegne et billede af, hvordan de faktiske smagsdomme vil falde ud. Dette sker, til trods 

for at han benytter begrebet ’habitus’, der netop hos Bourdieu anvendes til at pege på, at 

vores empiriske smagspræferencer er meget forskellige (Bourdieu 1995 (1979), 217ff.). Det 

er klart, at en relativt tæt kobling mellem de to er med til at legitimere relevansen af den 

æstetiske analyse og dennes fokus på objektet, men den er betænkelig, fordi den tenderer 

en hegemonisk tilgang til kvalitetsbedømmelsen. 

Kyndrups kobling mellem den æstetiske analyse og smagsdommen peger for mig at 

se på, at kritikken af receptionsæstetikken har en pointe. Den receptionsæstetiske tilgang 

kan efter min opfattelse dårligt fremstå som værdineutral – og slet ikke i en sammenhæng, 
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hvor den anvendes som analytisk tilgang til en kvalitetsvurdering. Selvom 

kvalitetsvurderingen baseres på en æstetisk analyse og dermed på analytisk baserede 

kriterier, så vil der såvel i formuleringen af kriterierne som i anvendelsen heraf eksistere en 

relation mellem analysandens egen reception og egne smagspræferencer. Det betyder, som 

Langsted, Hannah og Larsen påpeger, at også en kvalitetsvurdering baseret på analytiske 

kriterier vil placere sig et sted mellem det subjektive og det objektive (Langsted, Hannah og 

Larsen 2003, 29 og 35). Denne ’mellemposition’ kan man efter min mening bruge på to 

forskellige måder: til at afvise kvalitetsdiskussionen eller til netop at fastholde det som en 

diskussion, og det er i naturlig forlængelse af de allerede præsenterede forhold mellem 

kvalitet og mangfoldighed, at jeg indtager den sidste position. Fordelen ved faktisk at 

bevare en relation mellem analysen og smagsdommen er ikke bare at bevare muligheden 

for at diskutere og sætte spørgsmålstegn. Det kan også gøres på analysens præmisser, da en 

analyse næppe vil fremstå som en endegyldig og udtømmende læsning af en forestilling. 

Fordelen er også at påpege, at dette diskuterbare element i analysen ikke kun er knyttet til 

metoden, men også til analysandens reception af værket.24

Forestillingsanalytiske implikationer 

 Til trods for denne indvending 

er intentionen om at holde egne smagspræferencer ude af kvalitetsvurderingen afgørende 

for den status, de kan have, når de indgår i den kulturpolitiske debat. Det betyder, at der i 

denne afhandling er tale om kvalitetsvurderinger, som på baggrund af receptionsæstetiske 

analyser er baseret på begrebet om æstetiske erfaring, og at disse ikke er sammenfaldende 

med de smagsdomme, jeg som privatperson vil udsige over de vurderede værker. 

Som det fremgik af min præsentation af receptionsæstetikken, vil min analytiske tilgang til 

spørgsmålet om kunstnerisk kvalitet i høj grad være baseret på en undersøgelse af den 

implicitte recipient og af, hvordan forestillingen skaber sine adgangsbetingelser. I det 

kommende vil jeg diskutere betingelserne for at anvende denne tilgang til 

teaterforestillinger. Hensigten er mere præcist at få formuleret en forestillingsanalytisk 

metode til at undersøge egnsteaterforestillingerne i forhold til den æstetiske erfaring. Til 

dette formål vil jeg fastholde det receptionsæstetiske udgangspunkt, men også inddrage den 
                                                 

24 Det er den pointe, Jens Christian Lauenstein Led fremsætter i forhold til at vurdere forestillingers 
engagement, se Led (2008). 
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kritik af dennes litterære udgangspunkt og forskellene på litteratur og teater, som blandt 

andet har været rejst af Erika Fischer-Lichte (Fischer-Lichte 2004; Fischer-Lichte 2003).  

Med begrebet om æstetisk erfaring er kvaliteten flyttet fra et autonomt værk til en 

relation mellem værk og recipient, der tager udgangspunkt i et kommunikativt møde – et 

møde, der for teatrets vedkommende er kendetegnet ved et tidsmæssigt sammenfald 

mellem produktion og reception i forestillingens nu. Netop dette sammenfald og den dertil 

knyttede mulighed for en gensidig påvirkning er baggrunden for Fischer-Lichtes kritik af 

receptionsæstetikken. Hun argumenterer for, at begrebet om den implicitte recipient 

fastholder fokus på værket og bør erstattes med begrebet om en begivenhed [Ereignis], et 

begreb, der understreger teatrets emergente karakter (Fischer-Lichte 2004, 284ff.). Ifølge 

Fischer-Lichte er receptionsæstetikken forankret i et litterært værkbegreb, hvilket betyder, 

at den ikke tager højde for væsentlige forskelle på det litterære og det performative værk. 

Receptionsæstetikkens fokus på litteraturen har været medvirkende til at fastholde et fokus 

på værket som en stabil kategori, hvilket især er sket i kraft af begrebet om den implicitte 

læser som en værkintern instans. Diskussionen om receptionsæstetikkens værkbegreb over 

for et performativt begivenhedsbegreb er i Fischer-Lichtes argumentation bundet op på 

det, hun ser som principielle, kunstartsspecifikke forskelle på litteraturen og scenekunsten. 

Hvor litteraturen er en ’fastfrosset’ betydningshandling, der ikke kan reagere på recipienten, 

så er teaterforestillinger netop karakteriseret ved, at de i kraft af deres live-situation er 

variable og foranderlige og lader sig påvirke af tilskuernes tilstedeværelse, jævnfør Fischer-

Lichtes begreb om feedback-sløjfen (Fischer-Lichte 2004, 58ff.). I forhold til mit projekt er 

disse forskellige værkbegreber væsentlige at reflektere over – i min gennemgang af Iser har 

jeg indtil videre ganske enkelt sat lighedstegn mellem den litterære og den teatrale 

receptionsproces. Denne del af diskussionen er væsentlig at tage, fordi der naturligvis er 

forskelle, som skal håndteres i analysen. Men hos Fischer-Lichte bliver dette 

teatervidenskabelige opgør med litteraturen tæt koblet til en poetologisk privilegering af det 

avantgardistiske teater, hvilket i denne sammenhæng ikke blot er irrelevant, men også i 
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modstrid med afhandlingens intentioner om en genre- og udtryksmæssigt åben tilgang, 

sådan som jeg også påpegede det i min gennemgang af Szatkowskis kvalitetsbegreb.25

Men diskussionen om receptionsæstetikken og værkbegrebet er mere end en 

diskussion af forskellige typer af kunstværker. Der er også tale om en mere generel 

æstetikteoretisk forskydning væk fra et lukket værkbegreb og en kontekstuafhængig analyse 

over mod en mere åben analytisk tilgang. Denne del af diskussionen af forholdet mellem 

produktion og reception, værk og tilskuer, afsender og modtager fremstilles efter min 

mening mindre teatervidenskabspolemisk og poetologisk normativt i Wilmar Sauters (2000) 

begreb om den teatrale begivenhed [the theatrical event]: 

  

                                                 
25 Det teatervidenskabelige opgør med litteraturen kommer især til udtryk i hendes diskussion af 
opførelsesbegrebet, hvor hun trækker på Max Hermann som grundlæggeren af en moderne tysk 
teatervidenskab (Fischer-Lichte 2004, 42ff.). De poetologiske implikationer af hendes projekt bliver blandt 
andet tydelige i hendes bestemmelse af den æstetiske erfaring som en tærskelerfaring, som består i en 
destabilisering af forholdet mellem præsentationen og repræsentationen (Fischer-Lichte 2004, 243; Fischer-
Lichte 2003, 37). Se også Lehmann (2007, 69). 

Psychomachia (Åben Dans Productions/Ditte Valente) 
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”In my eyes, theatre manifests itself as an event which includes both the 
presentation of actions and the reactions of the spectators, who are present at 
the very moment of the creation. Together the actions and reactions constitute 
the theatrical event.” (Sauter 2000, 11) 

Også for Van Maanen er kernen i hans beskrivelse af teatrets samfundsmæssige 

betydning den teatrale begivenhed. Her forstås teatret som et møde og beskrives som en 

kommunikation, hvilket vil sige en aktivitet, som har to typer deltagere (Van Maanen 2004). 

Denne bevidsthed om erfaringens situations- og personbundethed er en central pointe i 

forhold til afhandlingens forestillingsanalyser, for hvordan indgår det reale receptionsforløb 

– herunder andre tilskueres reaktioner – i forestillingsanalyserne? I en 

begivenhedsorienteret forestillingsanalyse er forestillingens betydningsdannelse et resultat 

af en kommunikation, hvilket betyder, at forestillingens status som værk og dermed som 

stabil betydningshandling må opgives. Men teaterforestillinger er som 

kommunikationshandlinger karakteriserede ved at være dominerede af en produktionsside, 

der i høj grad har planlagt og struktureret afsendelsen. Eller som Andreas Kotte formulerer 

det med eksplicit udgangspunkt i teatret som begivenhed: 

”Selbst wenn das Buch auf der Gleichberechtigung von Agierenden und 
Zuschauenden basiert, geht doch der Handlungsimpuls stets von den 
Agierenden aus, was eine genauere Charakterisierung ihres Tuns rechtfertigt.” 
(Kotte 2005, 12) 

Kotte argumenterer her for, at selv når en teaterforestilling forstås som en kommunikativ 

begivenhed, er der væsentlige årsager til at fastholde interessen for produktionssiden – eller 

for det, vi i en mere værkorienteret kontekst betegner som forestillingen – et begreb, som 

jeg i mine analyser vælger at anvende frem for opførselsbegrebet. Principielt er der 

naturligvis tale om, at min forestillingsanalyse er baseret på min erfaring af en eller flere 

bestemte opførelser, men gennem denne erfaring er bestræbelsen at sige noget, der er 

gældende for forestillingen.26

                                                 
26 Pavis skriver om det forhold, at forestillingsanalyser er baseret på unikke, individuelle oplevelser: ”Analysis 
of the kind this book tries to practice […] is based above all on the unique, individual experience of the 
spectator present at a live event, an experience that theory endeavors to generalize in terms of a method of 
analysis.” (Pavis 2003, 21) 

 Det kan blandt andet gøres på baggrund af den erfaring, at 
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jeg, når jeg har overværet flere opførelser af samme forestilling, må konstatere, at en stor 

del af præsentationen er fastlagt i det forudgående prøveforløb, og at emergensen og den 

påvirkning, som tilskuernes reaktioner udgør ifølge Fischer-Lichtes begreb om feedback 

sløjfen, som oftest udgør et mindre aspekt af den teatrale begivenhed (Fischer-Lichte 2004, 

58ff.). Det betyder til gengæld ikke, at jeg forsøger at ’frasortere’ de indtryk, som er et 

resultat af opførselssituationen. For mig at se ville dette netop være et udtryk for en 

forestilling om et bagvedliggende, oprindeligt værk, der lader sig afdække, for eksempel ved 

at bortsortere variationen mellem de forskellige opførelser. Publikums reaktioner og den 

konkrete kontekst er en del af den teatrale begivenhed, og disse må med det valgte 

udgangspunkt indgå i analysen, i den grad de har en afgørende betydning for den 

kommunikation, der ifølge Van Maanen er kernen i den teatrale begivenhed (Van Maanen 

2004, 243f.). Hvis jeg begynder at skelne mellem forestilling og opførelse, ender jeg let i en 

position, hvor jeg reproducerer ideen om, at der bag ved de enkelte opførelser ligger en 

’model’-forestilling, og at man gennem analysen kan få adgang til denne. ’Forestillingen’ er 

for mig den oplevede forestilling inklusive såvel de unikke betydningsskabende momenter, 

som er knyttet til den særlige opførelse, som de på forhånd fastlagte og tilnærmelsesvis 

gentagne handlinger. Når det kommer til analysen af konkrete forestillinger, er det så klart, 

at der er stor forskel på, i hvor høj grad de giver mulighed for at lade den teatrale 

begivenheds emergens influere på forløbet.  

Mine forestillingsanalyser fokuserer altså først og fremmest på præsentationssiden af 

den teatrale begivenhed. Sauter skelner i The Theatrical Event mellem præsentation og 

perception og endvidere mellem tre forskellige aspekter eller lag i denne kommunikation: 

det sensoriske, det artistiske og det symbolske (Sauter 2000, 6f. og 9f.; Eigtved 2007, 96).27

                                                 
27 Også Langsted, Hannah og Larsen peger på Sauters model som en mulig forestillingsanalytisk metode for 
kvalitetsevaluering af scenekunst (Langsted, Hannah og Larsen 2003, 190ff.). 

 

Denne kommunikative model peger på det forhold, at den teatrale kommunikation består 

af andet end skuespillerens repræsentation af en rolle. Denne del af en forestilling er det 

symbolske niveau – en betegnelse, Sauter vælger for at understrege, at også forestillinger, 

der ikke er fiktion i klassisk forstand, har et betydningsskabende, repræsenterende lag. Det 

artistiske aspekt i kommunikationen peger på forestillingens ’kunstkarakter’, dens teatralitet, 

og her trækkes der på forskellige genremæssige og traditionsforbundne udtryksformer. 
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 På det sensoriske niveau er der tale om den kommunikation, der opstår, fordi 

tilskueren reagerer på skuespillerens fysiske og mentale tilstedeværelse. Denne model for 

den teatrale kommunikation er for mig at se også anvendelig i en forestillingsanalytisk 

tilgang, der anerkender teaterforestillingens begivenhedskarakter, men som fastholder, at 

analysen primært vægter præsentationen og anerkender, at en stor del af denne vil være 

fastlagt på forhånd. 

Opsummering 

I dette kapitel har jeg indkredset og diskuteret begrebet kunstnerisk kvalitet i en 

kulturpolitisk sammenhæng. Startende med Belfiore og Bennetts undersøgelse af 2500 års 

filosofisk tænkning om kunstens samfundsmæssige betydning har jeg indkredset et 

kulturpolitisk kvalitetsbegreb, der eksplicit er placeret inden for en moderne kontekst, hvor 

æstetikken betragtes som et særligt erkendelsesområde. Disse historiske forudsætninger er 

væsentlige for, at jeg i dette kapitel har formuleret et bud på æstetisk erfaring som 

kunstnerisk kvalitet. Dette adskiller sig fra en kvalitetsforståelse baseret på en institutionel 

og traditionsbundet hierarkisering af kunstneriske udtryk, som ikke anerkender, at 

recipienters æstetiske erfaringer opstår i mange forskellige sammenhænge. Som sådan tager 

Præsentation 
Handlinger 

Perception 
Reaktioner 

Tid 

Symbolsk 

Artistisk 

Sensorisk 

Model 2: Teatral Kommunikation  
(Eigtveds ( 2007; 96) danske oversættelse af Sauters (2000; 7f.) model) 
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begrebet om kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring de helt fundamentale målsætninger 

om kunstens samfundsmæssige funktion alvorligt, og gør det vel at mærke med 

udgangspunkt i den særlige relation mellem et værk eller en begivenhed og en recipient.  

Under den moderne velfærdsbaserede kulturpolitik har dette været en grundlæggende 

målsætning, der dog også har udviklet sig. Især har spørgsmålet om mangfoldighed 

fungeret som en udfordring af vores forståelse af kunstens værdi. Det har blandt andet 

betydet, at hverken kunstnerisk kvalitet eller kunstens samfundsmæssige værdi i dag kan 

betragtes som selvfølgeligheder. Spørgsmålet om mangfoldighed har således også haft en 

fremtrædende plads i formuleringen af mit begreb om kunstnerisk kvalitet som æstetisk 

erfaring – et begreb, som i sig rummer en relation mellem værk og recipient, der gør, at 

kunstnerisk kvalitet ikke kan forstås som en egenskab ved værket, men som et 

kommunikativt opspil. Relationen mellem værk og recipient har været kernen i den 

diskussion, der gennem kapitlet har aftegnet de betingelser, som for mig at se er 

nødvendige som et forståelsesgrundlag for kvalitetsdiskussionen i et aktuelt kulturpolitisk 

og æstetikteoretisk perspektiv. Denne relation er rejst både i forholdet mellem subjektive 

smagspræferencer og objektive analyser og i forholdet mellem produktion og reception i 

den teatrale begivenhed. Disse diskussioners kulturpolitiske relevans er især bundet til 

relationen mellem kvalitet og mangfoldighed – en relation, hvis nødvendige afbalancering 

bunder i en sociologisk baseret viden om, at realiseringen af en forestillings æstetiske 

erfaringspotentiale er afhængig af social og kulturel baggrund. Det er derfor afgørende, at 

begrebet om kunstnerisk kvalitet ikke er koblet til en bestemt kunstnerisk tradition eller 

genre, sådan som det er tilfældet for især de poetologisk forankrede eksempler, der har 

været fremdraget i kapitlet. 

Med denne afhandlings empiriske fokus på egnsteaterordningen er 

mangfoldighedsdiskussionen væsentlig. Egnsteatrene er rundet af den mangfoldighed, som 

opstår kulturpolitisk i kølvandet på kunstneriske og kulturelle forandringer i 1960’erne og 

1970’erne. Det har, som jeg vil vende tilbage til i analyserne, konsekvenser for deres 

position i det kulturelle felt: På den ene side opnår de med deres indskrivning i teaterloven 

en anerkendelse af deres professionelle niveau, men på den anden side betyder deres fokus 

på andre publikumsgrupper, deres lokale engagement og måske ikke mindst deres 
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institutionelle og geografiske placering i periferien af dansk teaterliv, at de i udgangspunktet 

har svært ved at opnå kunstnerisk anerkendelse. Det betyder imidlertid ikke, at de ikke kan 

eller vil producere godt teater. I de kommende kapitler vil jeg se nærmere på de vilkår, 

egnsteatrene gør det under. 
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Kapitel 3: Organisationsperspektivet 

Det er hensigten med mit projekt, at kvalitetsvurderingen af de enkelte forestillinger og 

teatre skal kobles med de kulturpolitiske rammer og de organisatoriske betingelser, som de 

giver for kunstnerisk produktion. Inden jeg i de næste to kapitler går videre til en analyse af 

henholdsvis Randers EgnsTeater og Holbæk Teater, vil jeg præsentere de metodiske valg 

og teoretiske forudsætninger, der knytter sig til de organisationsanalytiske aspekter af 

afhandlingen. En del heraf handler om min tilgang til det empiriske materiale: Hvorfor har 

jeg valgt primært at basere analyserne på interviews, hvilke metodiske konsekvenser har det, 

og hvordan supplerer jeg denne viden? En anden del omhandler et bredere 

organisationsteoretisk perspektiv, herunder især at opbygge et begrebsligt fundament for at 

indplacere disse mine to cases. Her inddrager jeg den såkaldte Leavitt-Ry-model for 

organisationsanalyse samt præsenterer tre forskellige typer teaterorganisationer: 

institutionsteatret, gruppeteatret og projektteatret. Modellen og typologien anvendes i 

organisationsanalyserne til at karakterisere de to egnsteatre som kunstproducerende 

organisationer. 

Som jeg allerede påpegede i min indledning, er den kulturpolitiske forskning 

tværfaglig, og som sådan kan også min afhandling siges at indplacere sig i et mellemfelt 

mellem humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Når jeg inddrager casestudie og 

interview som metoder i organisationsanalysen, giver denne mellemposition anledning til 

en række metodiske dilemmaer, som er forårsaget af, at der også er flere forskellige 

videnskabelige sandhedsparadigmer på spil. Både casestudie og interview er anerkendte 

metoder inden for den kvalitative, samfundsvidenskabelige forskningstradition. Men inden 

for denne tradition kommer disse kvalitative metoder let til at indtage en forsvarsposition, 

hvor legitimeringsdiskussionen fylder meget i de metodiske overvejelser.28

                                                 
28 Som det også fremgår af Wennes (2002, 43). Eksempler herpå er Lee (1999) og Yin (2003). 

 Det hænger 

sammen med, at den samfundsvidenskabelige tilgang i højere grad end de humanistiske er 

baseret på et validitetsparadigme, som er hentet fra den positivistiske, kvantitative 

forskningstradition. Her gælder et verificeringsprincip, som betyder, at det bør være muligt 
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at gentage alle trin i forskningsprocessen, herunder dataindsamling, og så nå til samme 

resultat. 

I en humanistisk forskningstradition, som min afhandling primært placerer sig 

indenfor, handler validitet i højere grad om muligheden for eksplicit at kunne følge 

argumentationen for de forskellige valg truffet i forskningsprocessen. Her trækkes der for 

eksempel på antropologien, hvor analysandens eget udgangspunkt betragtes som afgørende 

for forskningsresultatet. Idet jeg tager dette som udgangspunkt, kommer analyserne i 

afhandlingen i højere grad til at fremstå som en plausibel fortolkning af virkeligheden end 

som et endeligt og verificerbart resultat. Inden for en mere humanistisk inspireret tilgang til 

organisationsanalysen og til casestudie som metode vil der være en højere grad af accept af, 

at denne form for forskning på afgørende måder adskiller sig fra den kvantitative, og at 

denne forskel ikke skal beskrives negativt ved at føre en legitimeringsdiskussion ud fra det 

kvantitative paradigme, men snarere må koncentrere sig om at beskrive den kvalitative 

forsknings vidensformer på dens egne præmisser.29

Valg af cases 

 

I forhold til at lave casestudier har det være afgørende at udvælge, hvilke og hvor 

mange teatre der indgår i analysen. Jeg har valgt at begrænse det til to cases, idet jeg har 

ønsket at supplere casestudierne med en mere generel og overordnet analyse af 

egnsteaterlandskabet, som dækker den mangfoldighed, som er et væsentligt karakteristikum 

for egnsteaterordningen. Netop mangfoldigheden har desuden den konsekvens, at jeg ikke i 

mine casestudier kan påberåbe mig repræsentativ dækning i mit valg af teatre, hvilket heller 

ikke ville have været muligt med tre eller fire cases. Det betyder, at de to valgte cases i 

afhandlingen fremstår som konkrete eksempler på, hvordan et egnsteater fungerer i en 

særlig og lokal kontekst. Disse eksempler peger så på nogle mere generelle perspektiver, 

som bliver undersøgt i de efterfølgende, bredere analyser i kapitel 6 og 7.  

                                                 
29 Eksempler på metodiske tilgange, som minder mere om min, er Czarniawska-Joerges (1992) og Bromley og 
Carter (2001). Kvale (1997, 318) beskriver denne tilgang til forskningsinterviewet som ’kommunikativ 
validitet’. 
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Til trods for at jeg altså 

ikke påberåber mig repræsen-

tativitet i mit valg af cases, så har 

det alligevel været afgørende for 

mig at udvælge to teatre, der på 

afgørende punkter var forskel-

lige. Her er der mange mulig-

heder for valg af parametre til at 

beskrive ligheder og forskelle. 

Jeg har med de valgte parametre 

søgt at finde to teatre, som sup-

plerer hinanden. På forhånd 

havde jeg ikke noget stort kend-

skab til hverken Randers Egns-

Teater eller Holbæk Teater, og 

jeg havde ikke set deres fore-

stillinger. Jeg havde altså ikke en 

klar ide om teatrenes kunst-

neriske arbejde, hvilket er en pointe i forhold til afhandlingens overordnede sigte om at 

undersøge den kunstneriske kvalitet på egnsteatrene: Der var ikke tale om to egnsteatre, jeg 

på forhånd mente, var særligt gode eller dårlige.  

Parametre, der har været afgørende i udvælgelsen af de to egnsteatre er økonomi, 

geografi, organisationsform, kunstnerisk profil og oprettelsestidspunkt. I økonomisk henseende er 

Randers EgnsTeater et af de største egnsteatre, der modtager i nærheden af 

maksimumstøtten, mens Holbæk Teater er et egnsteater i mellemstørrelsen. Geografisk er 

det afgørende, hvor langt de to teatre ligger fra København. Det har både betydning i 

forhold til pressedækning og dermed national opmærksomhed og i forhold til 

ansættelsesbetingelser for det kunstneriske personale. Helt konkret er dette forhold 

medvirkende til, at Randers EgnsTeater har et mindre, fast ensemble, mens Holbæk 

Teaters eneste fastansatte kunstner er teaterchef Pia Jette Hansen. I forhold til det 

lokalpolitiske har det haft betydning for udvælgelsen, at Holbæk Teater blev etableret som 

79´fjorden (Teatret Om/Tommy Bay) 
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egnsteater i 1983 og altså har været egnsteater næsten siden ordningens begyndelse, mens 

Randers EgnsTeater først blev egnsteater i 2000. Kunstnerisk er det værd at bemærke, at 

Randers EgnsTeater har rødder i børneteatermiljøet, mens Holbæk Teater under ledelse af 

Pia Jette Hansen primært er knyttet til det københavnske teatermiljø, herunder de store 

institutionsteatre. Til trods herfor er der også mange ligheder mellem de to egnsteatre, især 

når det gælder aktivitetsområdet, hvor begge egnsteatre både producerer for børn og 

voksne, præsenterer gæstespil og afvikler en lang række arrangementer, som ligger uden for 

det egentlige teaterkunstneriske område. Hvad det angår, kan man sige, at begge teatre 

varetager hele spektret af aktiviteter, som et egnsteater typisk kan dække. I kapitel 7 vil jeg 

vende tilbage til, hvordan det indplacerer de to teatre i det bredere felt af egnsteatre, som 

også i den henseende er karakteriseret ved store forskelle. 

Empirisk materiale 

Afgørende for valget af de to egnsteatre har naturligvis også været, at begge teatre har 

haft lyst til at medvirke i projektet. Rent tidsmæssigt har mit samarbejde med Randers 

EgnsTeater og Holbæk Teater løbet over perioden efteråret 2006 til sommeren 2009. Inden 

for denne periode har jeg fulgt teatrene, set forestillinger, afholdt møder og foretaget 

interviews. Teatrenes samarbejdsvilje har været afgørende for, at jeg har været i stand til at 

indsamle det empiriske materiale, som analyserne er baseret på. Min organisationsanalytiske 

tilgang til casestudierne er primært baseret på interviews. Det er den metode, jeg har 

vurderet bedst kunne give mig indblik i de sammenhænge, jeg helt overordnet undersøger. 

De politiske og organisatoriske betingelser kan betragtes som rammer for det daglige 

arbejde, men bliver ikke nødvendigvis ekspliciteret i det daglige arbejde. I interviewene får 

de forskellige aktører mulighed for at reflektere over disse forhold på en måde, der ikke 

sker i den daglige praksis.  

De kvalitative interviews i mit projekt udgør imidlertid ikke det eneste empiriske 

materiale, tværtimod er tanken bag casestudier i høj grad at inddrage flere forskellige kilder 

med hver deres svagheder og styrker (Wennes 2002, 45). Ud over interviewene er mine 

analyser baseret på en række dokumenter, hvoraf de vigtigste har været den gældende og 

den forrige egnsteateraftale for de to teatre. Hertil kommer årsrapporter, sæsonbrochurer, 
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programmer, billetdatabaser, avisomtaler og så videre. Men en ren dokumentanalyse vil 

ikke i særlig høj grad give indtryk af hverken de organisatoriske eller de kunstneriske 

processer, fordi dokumenterne først og fremmest retter sig mod det politiske niveau og 

indeholder faktuelt materiale. Indsigten i samspillet mellem det organisatoriske og det 

kunstneriske niveau vil også kunne etableres ved anvendelse af deltagende observation. 

Metoden kan siges at have indgået i analyserne i form af min tilstedeværelse i 

organisationen under forestillinger samt under afholdelse af mere uformelle møder. Det har 

dog ikke været min vurdering, at metoden er velegnet til at belyse de sammenhænge mellem 

det politiske og det kunstneriske, som er hovedinteressen i casestudierne. Afgørende for 

min viden om Randers EgnsTeater og Holbæk Teater har været de møder, jeg undervejs 

har holdt med mine to kontaktpersoner, Tine Eiby og Pia Jette Hansen. Disse møder har 

været uvurderlige i opbygningen af mit kendskab til de to teatre og har således både haft en 

betydning for min mulighed for at gå informeret ind i interviewprocessen og for mine 

analyser som sådan. Efter møderne har jeg hver gang lavet et arbejdsreferat, og jeg har i 

forbindelse med analysen haft god brug af disse, dog således, at jeg i videst muligt omfang 

har søgt de herfra hentede informationer bekræftet enten personligt eller gennem nogle af 

de tilgængelige dokumenter. For mig at se har forhåndskendskabet og den allerede 

eksisterende personlige – om end ikke private eller venskabelige – relation været af 

afgørende betydning i forbindelse med interviewene og har givet mig adgang til stof, jeg 

ellers ikke ville have haft. Det har så også betydet, at den uformelle viden og min personlige 

tilgang til samarbejdet får en større indflydelse på, hvordan det materiale, jeg har indsamlet, 

former sig.  

Kernen i det empiriske materiale er fem interviews for hvert teater. Her har det været 

intentionen at dække de forskellige områder af egnsteatret, inklusive forholdet til det 

lokalpolitiske niveau. Det betyder, at jeg på både Holbæk Teater og Randers EgnsTeater 

har foretaget interviews med teaterlederen, en skuespiller, en administrativ medarbejder 

samt kulturudvalgsformanden og en repræsentant fra kulturforvaltningen i den pågældende 

kommune. I forhold til mit projekts overordnede intention om at koble det kunstneriske 

med det kulturpolitiske har det været afgørende også at inddrage det lokale forvaltnings- og 

politiske niveau. For kommunale forvaltningsfolks vedkommende har jeg valgt egnsteatrets 

primære samarbejdsperson, mens det for skuespillernes vedkommende har været 
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afgørende, at der var tale om personer, som var ansat under forhold, der er typiske for 

teatret, og som havde et godt kendskab til teatret. Der er tale om semistrukturerede 

interviews (Kvale 1997, 129ff.), hvor jeg på forhånd har formuleret en interviewguide i 

form af en række tematisk strukturerede spørgsmål.30

Alle interviewene undtagen ét er blevet optaget elektronisk og derefter 

transskriberet.

 Interviewguiden har været med til at 

skabe den sammenhæng og fokusering i interviewsituationen, som har skabt et 

sammenligneligt interviewmateriale, men det har også været min erfaring, at det har været 

frugtbart først og fremmest at tage udgangspunkt i den konkrete samtales forløb og i de 

tematikker, som den interviewede selv bragte på banen. Som det er beskrevet af 

Rosenblum (1987), har jeg oplevet, hvordan interviewsituationen hele tiden veksler mellem 

et socialt møde og en styret forskningsaktivitet. Dette kan ses som et videnskabeligt 

problem, men i så fald er det et, der er uløseligt forbundet med interviewet som metode. 

Jeg vil derfor betragte det som en forudsætning, der også betyder, at mit engagement i og 

kendskab til teatrene har været afgørende i interviewsituationen. Her har jeg kendt til 

forestillingerne, kunnet nikke genkendende til lokalpolitiske forhold og så videre.  

31 Den mundtlige form vil altid bære et vist præg af pauser, selvrettelser og 

usammenhængende sætningskonstruktioner, hvilket i skriftlig gengivelse let kommer til at 

virke uartikuleret og ureflekteret. Derfor har jeg i transskriberingen valgt en form, som gør 

udsagnene egnede til skriftlig gengivelse.32

                                                 
30 Bilag 3 er et eksempel på en interviewguide. 

 Et særligt forhold, der gør sig gældende for de 

udførte interviews er den manglende mulighed for at kunne anonymisere. I netop 

sammenkædningen af det kunstneriske – herunder konkrete forestillinger – og det 

organisatoriske har det været afgørende for analysen at kunne eksplicitere, hvilke teatre der 

er tale om. Samtidig er der tale om så små organisationer, at det i sig selv har umuliggjort en 

anonymisering. Derfor har jeg fra starten valgt at gøre mine interviewpersoner opmærksom 

på, at de udsagn, der indgår i analysen, vil blive gengivet med navn. Det har været 

nødvendigt for at kunne foretage den ønskede kobling mellem det kunstneriske arbejde og 

de organisatoriske rammer, men det øger naturligvis også risikoen for, at jeg går glip af 

mere kontroversiel viden. Det gælder eksempelvis konflikter, men også ønsket om at 

31 Interviewet med Morten Nielsen blev på grund af tekniske problemer ikke optaget elektronisk. Her tog jeg 
omfattende noter, som efterfølgende blev sendt til Morten Nielsen til godkendelse. 
32 Transskribering og forholdet mellem talesprog og skriftsprog behandles i Kvale (1997, 161ff.). 
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fremstå som et velfungerende egnsteater og en velfungerende kommune vil kunne påvirke 

den måde, de interviewede udtrykker sig på. Jeg har flere gange oplevet, at den interviewede 

efter endt optagelse kommer med udtalelser, vedkommende eksplicit ikke ville citeres for. I 

ingen af tilfældene er oplysningerne refereret i afhandlingen, men kommer uundgåeligt til at 

indgå i min viden om teatrene og deres organisatoriske og lokalpolitiske forhold. 

Generelt har jeg mødt stor velvillighed; alle de adspurgte har sagt ja til at lade sig 

interviewe og har åbent svaret på de spørgsmål, jeg har stillet. Efterfølgende har jeg for alle 

interviews vedkommende sendt en opsummering af interviewet til personerne, som de har 

haft mulighed for at reagere på. Hermed har jeg kunnet informere den interviewede om, 

hvilke pointer jeg har hentet fra vores samtale, og hvor jeg har formodet, analysen bevæger 

sig hen. Indimellem har dette givet anledning til uddybninger og præciseringer, hvilket jeg 

har kunnet indarbejde i mine analyser. For både Randers EgnsTeaters og Holbæk Teaters 

vedkommende har jeg desuden præsenteret et gennemarbejdet udkast af analysen for dem, 

som de har haft mulighed for at kommentere. Det har jeg gjort i overensstemmelse med 

forskningsmetoden refleksiv etnografi, hvor det er en afgørende pointe, at de personer, 

man observerer og interviewer, også får mulighed for at forholde sig til analysen (Palmer 

2001, 133; Zablocki 2001, 223). For at mindske risikoen for, at teatret ikke vil acceptere 

kritiske iagttagelser, har jeg fra starten præciseret min ret til at foretage en selvstændig og 

uafhængig analyse, og det er min oplevelse, at denne frihed er blevet respekteret. Hensigten 

med dialogformen har været at sikre, at mine analyser i så høj grad, som det er muligt, kan 

genkendes af de analyserede teatre. Det har været et led i en proces, hvor tillid og åbenhed 

har været afgørende, hvilket for mig har betydet, at jeg også selv har bestræbt mig på at 

udvise begge dele. Et andet element i præsentationen af analyserne har været, at det har 

givet såvel aktørerne som mig mulighed for at reflektere over betydningen af, at et 

interview altid er præget af den aktuelle situation, det er gennemført i. For Randers 

EgnsTeaters vedkommende er interviewene udført i perioden april 2007 til juni 2008, 

hvilket giver et bredere tidsperspektiv, men med den ulempe, at det ikke er samme aktuelle 

situation, de forskellige interviewpersoner forholder sig til. For Holbæk Teaters 

vedkommende har perioden været kortere. Her er de fire interviews foretaget i oktober-

november 2008, mens det sidste interview er fra april 2009. Især for Holbæk Teaters 

vedkommende kommer dette tydeligt til udtryk i interviewene, fordi der i november 2008 
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var betydelig usikkerhed omkring fornyelsen af teatrets aftale med Holbæk Kommune fra 

januar 2009. I forhold til en kritisk tilgang til interviewmaterialet har mine observationer på 

teatrene spillet en rolle: Stemmer mine egne observationer og fornemmelser for stemning 

m.m. overens med det billede, som de interviewede tegner, eller ej? En egentlig 

uoverensstemmelse her eller mellem forskellige interviewpersoner vil give anledning til 

refleksion samt et forsøg på at skaffe yderligere oplysninger om de pågældende forhold. 

Organisationsteoretisk udgangspunkt 

Den organisationsanalytiske del af mit projekt er en konsekvens af et bestemt forhold 

ved mit grundlæggende forskningsspørgsmål, nemlig at de sammenhænge, jeg formoder at 

finde mellem teaterpolitikken og teaterkunsten, er komplekse og ofte indirekte. Implicit 

heri ligger en forventning om, at en af de måder, hvorpå teaterkunsten og teaterpolitikken 

hænger sammen, er gennem organiseringen af produktionen af teater. I forbindelse med 

det organisatoriske er det også interessant at betragte dette element på det politiske niveau: 

Hvordan har rammerne for organiseringen ændret sig? Dette er et spørgsmål, som jeg i høj 

grad vender tilbage til i analyserne i kapitel 6 og 7. Organisationsperspektivet fungerer 

således som et bindeled mellem de to hovedaspekter i afhandlingen, og mine casestudier er 

således med til at give et konkret indblik i de sammenhænge, jeg eftersporer. 

Som nævnt allerede i indledningen, er Hans van Maanens teoretiske model fra How 

Contexts Frame Theatrical Events (2004) grundlæggende i overensstemmelse med mit projekt 

og med den tankegang, afhandlingen er baseret på – nemlig den tankegang, at den teatrale 

begivenhed altid er indlejret i en række kontekster, som har betydning for recipienternes 

oplevelse.33

                                                 
33 Modellen er gengivet som model 3 i min danske oversættelse og min lettere simplificerede version af en 
meget kompleks model. Hans van Maanens model opbygges i løbet af hele artiklen og præsenteres i sin 
endelige version i Van Maanen (2004, 274). 

 I forhold til det organisationsanalytiske perspektiv i mit projekt er det 

interessant at se, hvordan dette indgår i samspillet mellem de forskellige kontekster. Her er 

det imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at den organisatoriske kontekst i Van Maanens 

model udelukkende refererer til den faktiske organisering af selve forestillingsoplevelsen, 

altså først og fremmest spørgsmålet om hvor og hvornår, mens et bredere 

organisationsteoretisk perspektiv, forstået som de institutionelle rammer, er en del af den 
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institutionelle kontekst. Formuleret i disse termer ønsker jeg i denne del af projektet at 

undersøge dels, hvordan den institutionelle ramme, forstået som egnsteaterordningens 

rammebetingelser, påvirker det enkelte teaters virke. Og dels, hvordan det enkelte teaters 

måde at organisere sig på fungerer i forhold til at producere forestillinger, og hvilke 

konsekvenser det har.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leavitt-Ry-modellen 

Selve inddelingen mellem den organisatoriske og den institutionelle kontekst i Van 

Maanens model er problematisk i forhold til mine organisationsanalyser. Den betydning af 

det organisatoriske, som ligger i modellen, er for snæver i forhold til min tilgang, idet den 

udelukkende ser på den konkrete organisatoriske kontekst for selve den teatrale 

begivenhed. Min organisationsanalyse må siges at være bredere og strækker sig ind i det 

institutionelle felt i modellen. Her er den teaterpolitiske analyse imidlertid også placeret, og 

for at holde de to analyseperspektiver adskilt samt for mere præcist at etablere et 
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Model 3: Kontekster for den teatrale begivenhed 
(Van Maanen 2004, 274) 
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begrebsapparat til anvendelse i organisationsanalyserne har jeg valgt i min 

organisationsanalytiske tilgang at supplere Van Maanens model med den såkaldte Leavitt-

Ry-model (model 4), som er Nielsen og Rys (2002) revidering af Leavitts model, der er en 

klassiker i organisationsteorien.34

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernen i modellen, der beskriver dynamikken og relationerne mellem forskellige 

organisatoriske elementer, er de fire variabler, hhv. opgaver, struktur, informations- og 

styringssystemer samt aktører (Nielsen og Ry 2002, 6). ’Opgaverne’ er i denne 

sammenhæng først og fremmest det, som egnsteaterbekendtgørelsen betegner som den 

primære opgave, altså produktion af forestillinger. Disse indgår i mine casestudier både i 

form af forestillingsanalyser og i form af en mere generel beskrivelse af teatrets 

                                                 
34 Jeg vil ikke gå ind i en diskussion af forholdet mellem den oprindelige model og Nielsen og Rys 
revideringer, som de argumenterer så overbevisende for, at jeg her anvender deres udvidede og opdaterede 
model. De bruger i øvrigt selv en stor del af deres fremstilling på at diskutere forholdet til Leavitts oprindelige 
model, se Nielsen og Ry (2002). 
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(Nielsen og Ry 2002, 21) 
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kunstneriske profil. Samtidig varetager egnsteatrene en række sekundære aktiviteter, som vil 

indgå i analysen, og en del af analysen vil være at se på sammenhængen mellem primære og 

sekundære aktiviteter er. ’Struktur’ handler om kommunikationssystemer, ledelsesformer og 

arbejdsdeling. Også dette element kommer til at spille en stor rolle i analyserne, hvor især 

det faktum, at egnsteatrene er relativt små teaterorganisationer, formodes at have en 

betydning. ’Informations- og styringssystemer’ vil i en teatersammenhæng primært sige 

mødestruktur, sæsonrytme, produktionsforløb og turne m.m. ’Aktører’ er de mennesker, 

der arbejder i organisationen, og her vil jeg i mine analyser især se nærmere på forholdet 

mellem administrativt og kunstnerisk personale – et forhold, som arts management-

forskningen har påvist er særligt interessant i kunstneriske organisationer.35

Uden om disse fire variabler ligger yderligere nogle variabler, som på afgørende vis 

påvirker organisationens måde at fungere på, nemlig de fysiske rammer, 

belønningssystemer, vision/værdier og mål samt organisationskultur. De fysiske rammer 

har, som Hans van Maanen påpeger i den organisatoriske kontekst i sin model, en direkte 

sammenhæng med opgavevariablen forstået som forestillingerne: 

  

”The place ’organizes’ a number of components of a theatrical meeting, which 
can be discerned in a social and an aesthetic complex, coming together, by the 
way, in the meeting itself. The first complex deals with the sorts of groups of 
people brought together and with the social values produced in the meeting, by 
bringing these people together, as well as by the effects of aesthetic values 
among the participants. The aesthetic complex of components, organized by 
the place, concerns the question as to which types of performances can be 
presented in a certain venue and the question about how this venue optimizes 
the production of aesthetic experience.” (Van Maanen 2004, 261) 

Det vil sige, at forhold som teatrets beliggenhed og indretning spiller afgørende ind 

på publikums oplevelse af teaterforestillingen, men også på produktionen af forestillinger. 

Visioner/værdier og mål er en væsentlig variabel, der både bliver undersøgt i et 

internt og et eksternt perspektiv. I et internt perspektiv er især den kunstneriske vision 

interessant, og her er det særligt interessant at analysere, hvordan den relaterer sig til de 

                                                 
35 Se for eksempel forskningsoversigten i Wennes (2002). 
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kulturpolitiske målsætninger, som de især kommer til udtryk i egnsteateraftalerne. I forhold 

til visioner, mål og værdier vil det være sådan, at teatrene skal forholde sig til mange 

forskellige mål. Her gælder det, at et teater som en organisation med såvel interne 

kunstneriske målsætninger som eksterne kulturpolitiske målsætninger altid vil operere med 

mange skiftende mål, hvilket organisationer generelt set formår at leve med og håndtere 

(Bakka og Fivelsdal 2002, 130; Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 2004, 88ff.).36 Det 

kan lade sig gøre, fordi målene ofte ikke er særligt operationaliserbare, og fordi 

organisationer har en tendens til primært at håndtere krav, der relaterer sig til den 

kortsigtede fremtid. Dermed bliver fokus på målene forskudt over tid, hvilket også gælder i 

organisationers håndtering af politiske mål.37

En væsentlig faktor, når det drejer sig om at realisere mål, er organisationskulturen. 

De erfaringer, organisationen har, spiller en væsentlig rolle for, hvad der tænkes som muligt 

og gunstigt.

 I tilfældet egnsteatrene er den kulturpolitiske 

målsætning især formuleret i egnsteaterkontrakterne, der er en stabiliserende faktor, både 

hvad angår det økonomiske og den eksplicitte målformulering i form af aktivitetskrav m.m. 

Inden for såvel budget- som aftaleperioden må der forventes en vis stabilitet, hvor det 

primært drejer sig om uddybning og klarlægning af mål i det daglige. 

38

                                                 
36 Når jeg inddrager Christensen, Lægreid, Roness og Røviks bog Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrumenter, 
kultur og myte i denne sammenhæng, så er det, fordi den, ud over at høre hjemme i en nordisk kontekst, i 
modsætning til store dele af managementteorien også tager den offentlige sektor som udgangspunkt. Det 
betyder, at elementer som forholdet til det politiske niveau og demokratiske processer samt kompleksiteten i 
målsætningerne står helt centralt i deres teoridiskussioner. Selvom det naturligvis kan diskuteres, hvorvidt 
egnsteatrene overhovedet er offentlige organisationer, så er de vilkår, Christensen m.fl. beskriver som 
værende gældende for den offentlige sektor, langt mere gældende for egnsteatrene end for en situation i den 
private sektor, hvor det altoverskyggende mål er økonomisk overskud. I øvrigt påpeger Christensen m.fl. selv, 
at relationen mellem det private og det offentlige bedre lader sig beskrive som et kontinuum end som en 
dikotomi (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 2004, 16). 

 Det betyder, at det i forhold til visioner og værdier er værd at have øje for 

forskellene mellem, hvordan organisationen fremtræder udadtil, og hvordan den fungerer 

internt. Her foreslår Christensen m.fl. et skel mellem et myteperspektiv og et 

kulturperspektiv: 

37 Her tager Christensen m.fl. udgangspunkt i Cyerts og Marchs begreb om ”sequential attention to goals” 
(Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 2004, 33ff). Se også Bakka og Fivelsdal (2002, 138ff.).  
38 Som det er påpeget i Christensen, Lægreid, Roness og Røvik (2004, 47ff.) med udgangspunkt i blandt andet 
Simons teori om begrænset rationalitet. 
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”En myte er altså en legitimert oppskrift på hvordan man bør utforme utsnitt 
eller deler av en organisasjon. Det er en oppskrift som begeistrer og vekker 
oppmerksomhet, og som har fått en forbilledlig status for flere organisasjoner.” 
(Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 2004, 67) 

Kulturperspektivet handler om de interne forståelser og handlemåder. Disse er i høj 

grad erfaringsbaserede, hvilket peger på historien som et afgørende element i modellen, 

fordi den i et organisationskulturelt perspektiv er det organisatoriske erfaringsgrundlag, der 

hæmmer eller fremmer bestemte handlingsmåder (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 

2004, 88ff.). Hvis disse erfaringer ikke passer med de normer, der ligger i myteperspektivet, 

vil det typisk fremstå som en forskel på organisationen i et internt og et eksternt perspektiv. 

De eksterne politiske visioner og mål kobles i analysen med belønningssystemer, 

hvor det er værd at se på forholdet mellem, hvad der fra politisk hold fremhæves som 

værdier, og hvilke belønningssystemer der eksisterer. Det betyder også, at 

belønningsvariablen i min analyse primært vil fokusere på relationen mellem organisationen 

og dens omverden og kun sekundært på forholdet mellem aktørerne i organisationen.39 Et 

interessant aspekt i mine analyser af forholdet mellem egnsteatret og kommunen vil være at 

se på, hvordan belønningssystemet fungerer i forhold til realiseringen af mål og værdier. 

Ofte er belønningssystemer indrettet, så de ikke fremmer de mål, de har til hensigt at 

fremme.40 Her har det betydning, at det politiske niveaus mulighed for styring er svag, og 

belønnings- eller afstrafningsmetoderne er ret simple.41

                                                 
39 I forhold til incitamenter og belønningssystemer på individniveau kan et interessant aspekt være at se på de 
særlige kendetegn, der er ved teatret som organisation. Her har undersøgelser vist, at et vigtigt incitament er 
’ambitionen’ om at bidrage til det kunstneriske resultat – et incitament, der direkte vedrører den primære 
målsætning i organisationen, også i de dele af organisationen, hvor andre målsætninger burde forventes at 
fylde mere. Der redegøres for dette forhold i Beirne og Knight (2002).  

 Dette er en del af den kritik, der er 

fremført mod brugen af New public management i den offentlige sektor, herunder 

egnsteaterkontrakterne. New public management forstår jeg i denne sammenhæng som 

40 ”Her er vores inspiration en klassiker, som drejer sig om, at man i organisationer ofte belønner A, mens 
man håber på B. Ikke af ond vilje eller bevidst, men der er ofte i praksis dårlig sammenhæng mellem de mål, 
organisationen formulerer, og den adfærd organisationen belønner.” (Nielsen og Ry 2002, 26f.). I forståelsen 
af belønningssystemer i modellen trækker Nielsen og Ry på Barnards klassiske teorier om organisationers 
funktionsbetingelser og om incitamenter som organisatorisk drivkraft (Bakka og Fivelsdal 2002, 62ff.) samt 
om bidrags-belønningssystemer, som det tænkes af March og Simon (Bakka og Fivelsdal 2002, 89). 
41 Christensen, Lægreid, Roness og Røvik (2004, s. 20ff.) diskuterer generelt problematikken omkring politisk 
målformulering og målstyring. 
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betegnelse for en vifte af styringsmekanismer i den offentlige sektor, som opstår i 

1980’erne og 1990’erne, og som blandt andet handler om kontraktstyring.42

Omverdensrelationen i modellen peger på, at organisationer altid fungerer i en 

kontekst, og at denne kontekst har afgørende betydning for, hvordan organisationen 

fungerer.

  

43

                                                 
42 En definition og diskussion af begrebet findes i Christensen, Lægreid, Roness og Røvik (2004) og Greve 
(2002). 

 Her peger Ry og Nielsen på to forskellige omverdensperspektiver, som begge er 

relevante for mine analyser. Det mindre omverdensperspektiv fokuserer på organisationens 

interessenter. Der er altså fokus på aktører, der yder og får noget fra organisationen, 

herunder også det politiske niveau. Dette er en hovedinteresse ikke blot i casestudierne, der 

især fokuserer på det lokalpolitiske niveau, men også i den videre analyse af 

egnsteaterordningen på nationalt niveau. Her vil det historiske perspektiv, som modellen 

også rummer, blive udfoldet, idet kapitel 6 rummer en diakron analyse af, hvordan 

målsætningerne med egnsteaterordningen har ændret sig. Disse ændringer vil i kapitel 7 

blive relateret til, hvordan feltet ser ud i dag. 

43 ”Organisationer kan kun forstås i et samspil med omverdenen. Og ændringer i organisationen vil ændre 
omgivelserne og omvendt.” (Nielsen og Ry 2002, 16). 

Folk og Røvere i Kardemommeby (Bellevue Teatret/Jakob Boserup) 
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Det store omverdensperspektiv er det organisationsfelt, som teatret indgår i, hvilket 

for egnsteatrenes vedkommende først og fremmest vil sige det kunstneriske netværk, som 

det enkelte teater indgår i. Nielsen og Ry fremhæver, at en institution påvirkes af, hvilket 

bredere organisatorisk felt, det indgår i. 44 Her tager de fat i en mekanisme, som er blevet 

betragtet som central for kunstinstitutioner, nemlig DiMaggio og Powells begreb om 

institutionel isomorfi, som beskriver, hvordan organisationer, hvis opgaver minder om 

hinanden, over tid vil komme til at ligne hinanden i en proces, hvor de forskellige 

organisationer kopierer de handlemønstre, der fremstår mest succesfulde (Powell og 

DiMaggio 1991).45

Tre typer teatre 

 De tilpasningsmekanismer, som begrebet institutionel isomorfi er udtryk 

for, vil blive undersøgt i forhold til både de enkelte egnsteatre og i forhold til feltet som 

sådan. Det er dog værd at bemærke, at Christensen m.fl. (2004) præciserer, at forholdet 

mellem myte og kultur spiller en væsentlig rolle i denne tendens. Kort beskrevet påpeger 

Christensen m.fl., at den institutionelle isomorfi primært finder sted på et myteniveau, dvs. 

at institutionerne i forhold til en omverden benytter sig af de samme succesfulde 

fremstillingsmåder, mens kulturen i organisationen forårsager, at institutionerne på basis af 

deres varierende kulturelle erfaringer forbliver forskellige (Christensen, Lægreid, Roness og 

Røvik 2004, 180). Forholdet mellem lighed og forskellighed vil naturligvis variere alt efter 

institutionstype og omverdenspres. I forhold til egnsteatrene er det altså interessant at se 

på, hvilke udviklinger der er sket i feltet som helhed, hvilke forskelligheder der er indbyrdes 

i feltet, og hvordan egnsteaterlandskabet ser ud i forhold til det øvrige teaterlandskab.  

Diskussionen om institutionel isomorfi handler også om, hvad der er den mest 

hensigtsmæssige måde at organisere teaterproduktion på. I det følgende skitserer jeg tre 

forskellige typer af teatre, der hver især har sine karakteristika i forhold til 

teaterproduktionen. Jeg finder det vigtigt at gøre, fordi det er med til at klarlægge 

                                                 
44 ”det vil sige alle de organisationer, der på en eller anden måde hænger sammen (leverandører, producenter, 
regulerende styrelser og andre organisationer, der producerer de samme ydelser). Det karakteristiske ved et 
organisatorisk felt er, at de organisationer, der indgår i et specifikt organisatorisk felt, over tid vil komme til at 
ligne hinanden mere, end de er forskellige […] De udviser ensartede (isomorfe) træk.” (Nielsen og Ry 2002, s. 
17). 
45 Begrebet er anvendt i en dansk teaterpolitisk sammenhæng i Langsted (1998). 
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forestillingerne omkring rammernes betydning for det kunstneriske arbejde i forskellige 

kunstorganisationer, hvor det især er interessant, at disse i visse tilfælde er modstridende. 

De tre organisationsformer er naturligvis arketyper, og enhver kunstorganisation forholder 

sig fleksibelt hertil og benytter sig af elementer fra flere forskellige. Med udgangspunkt i 

arketyperne bliver det muligt at analysere, hvordan Randers EgnsTeater og Holbæk Teater 

organiserer deres kunstneriske arbejde, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet 

hermed, men også at se på, hvordan forestillingerne om netop de typiske 

organiseringsformer spiller en rolle for, hvordan aktørerne ser deres egne organisatoriske 

løsninger i forhold til et omverdensperspektiv. Her vil netop påpegningen af flere 

forskellige idealmodeller være en nuancering af begrebet om institutionel isomorfi. De 

tilpasningsmekanismer, jeg eventuelt kan observere, kan relateres til flere forskellige 

idealtyper, hvilket kan være med til at belyse det enkelte teaters position i et bredere 

teaterfelt, hvor koblingen mellem det organisatoriske og det kunstneriske bliver tydelig. De 

tre organisationstyper, jeg her opererer med, er: institutionsteatret, gruppeteatret og 

projektteatret. Opdelingen, der blandt andet er baseret på Anne Britt Grans historisk 

konstruerede typologi, er i denne sammenhæng trukket ret skarpt op (Gran 1996; Sirnes 

2001, 46). Det skyldes både, at der er tale om historisk konstruerede idealtyper, og at 

typologien primært er baseret på norske kilder, der tager udgangspunkt i en anden 

institutionel udvikling af det offentligt støttede teater end den danske.46

Institutionsteatret 

 

Organisationstyperne er knyttet til en teaterhistorisk kronologi, men bliver i denne 

sammenhæng også betragtet som sameksisterende alternativer, når det gælder organisering 

af teaterproduktion. 

Institutionsteatret i Danmark er i sin reneste form kendt fra Det Kongelige Teater og 

landsdelsscenerne. Der er tale om den ældste af de tre måder at organisere teater på, der har 

sit forbillede i det tyske Stadttheater.47

                                                 
46 I såvel Norge som Sverige sker der en institutionalisering af regionsteatrene, som betyder, at de mister 
deres status som organisatorisk og kunstnerisk alternativ (Gladsø 1996; Hoogland 2005, p. 376). I forhold 
hertil fremstår egnsteaterfeltet i Danmark langt mere mangfoldigt, som det også fremgår af analysen i kapitel 
7.  

 Institutionsteatrene skal leve op til krav om 

47 Modellen er blandt andet beskrevet i Pappel (2009) og Bremgartner (2009). 
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alsidighed i deres repertoire og eventuelt også dække alle tre scenekunstneriske 

hovedformer: teater, opera og ballet/dans.48

                                                 
48 En generel introduktion til institutionsteatrene i Danmark og deres kulturpolitiske målsætninger kan findes 
i Hansen (2004, 30ff.). Landsdelsscenerne og de problemer, der er knyttet til deres status som institutions-
teatre, diskuteres i Langsted (2000). 

 Til at præsentere disse forestillinger er der 

tilknyttet et kunstnerisk ensemble. Institutionsteatermodellen har gennem flere år været 

udsat for kritik, og ensemblemodellen er blevet beskyldt for i sin institutionelle form at 

have mistet sin kunstneriske legitimitet (Klaic 3/6 2003). I kombination med 

alsidighedskravet har ensemblet ikke mulighed for at lade det faste samarbejde udvikle sig i 

en bestemt kunstnerisk retning. Derfor reduceres ensemble-ideen til et spørgsmål om 

tryghed i ansættelsen, hvilket ikke fremmer den kunstneriske udvikling. Også Sigrid 

Røyseng har i Den gode, den hellige og den disciplinerte kunsten vist, hvordan ensemblet på Det 

Norske Teater i en overgang til en mere økonomisk orienteret styring af teatret har oplevet 

en negativ usikkerhed, fordi fastansatte skuespillere ikke var det mest rentable rent 

økonomisk (Røyseng 2006, 204ff.). Det handler også om beslutningsprocesserne på 

institutionsteatret, hvor der i høj grad produceres allerede skrevet dramatik. Det betyder, at 

den kunstneriske leder skal afbalancere valget af produktioner med udbuddet af 

skuespillere i ensemblet, hvilket inden for en realistisk iscenesættelsestradition, hvor en 

yngre sort karakter skal spilles af en yngre sort skuespiller, kan give casting-problemer, som 

især giver problemer for de ældre kvindelige skuespillere, der må se sig henvist til biroller 

(Røyseng 2006, 207ff.). I og med at institutionsteaterformen i det danske teaterlandskab er 

den dominerende og den i teaterpolitisk sammenhæng privilegerede, må det formodes, at 

der til denne organisationsform også er knyttet nogle normative forventninger om, at det er 

den ’rigtige’ måde at producere teater på. Det skal dog siges, at netop ensemble-ideen i de 

senere år har været under pres på institutionsteatrene. Dette kan, som Røyseng peger på, 

knyttes sammen med et økonomisk rationale, men er også blevet forklaret som et ønske 

om en større fleksibilitet og mulighed for kunstnerisk fornyelse. Således indledte såvel 

forhenværende kongelig skuespilchef Mikkel Harder Munck-Hansen som forhenværende 

leder af Århus Teater Madeleine Rønn-Juul deres ansættelsesperioder med reduktioner i 

ensemblet ud fra kunstneriske begrundelser (Witt 22/9 2003a; Witt 22/9 2003b; Thygesen 

27/6 2003). De faste ensembler på institutionsteatrene er altså knyttet til en negativ 

forestilling om kunstnerisk stagnation (Sirnes 2001, 59). Dette gælder også de kunstneriske 
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ledere, hvor man fra teaterpolitisk side modvirker dette ved hjælp af åremålsansættelse, der 

sikrer en udskiftning og dermed også formodet fornyelse.49

Gruppeteatret 

 

I et teaterhistorisk perspektiv opstår gruppeteatret i 1960’erne og 1970’erne som et 

alternativ til institutionsteatrene. Dette er en del af den kunstneriske baggrund for 

oprettelsen af egnsteaterordningen, og en del af især de ældre egnsteatre har derfor rødder i 

denne tradition. Kendetegnende for gruppeteatrene er den kollektive organisering, en 

manglende funktionsopdeling og i en dansk sammenhæng også, at en stor del af personalet 

ikke er uddannet på de teaterfaglige uddannelser i Danmark (Jensen 2004, 37f.). 

Gruppeteatrenes samlende kraft er en fælles kunstnerisk ide, der skal udvikles af hele 

gruppen i fællesskab. Kontinuiteten i gruppeteatrene sikrer kunstnerisk udvikling, der sker i 

samarbejde med andre, som brænder for samme ide, og som man kender godt som 

samarbejdspartnere.50

                                                 
49 For en diskussion af et teaterpolitisk behov for fornyelse og åremålsansættelsen som et instrument hertil se 
eksempelvis Teaterudvalget (1999). 

 I et aktuelt perspektiv er der stadig mange eksempler på teatre, der 

fastholder værdien af kontinuiteten i det kunstneriske samarbejde, mens den kollektive 

ledelse og den manglende funktionsopdeling stort set er forsvundet. Især har de stigende 

krav til løsning af de administrative opgaver medført, at der er ansat specialiseret personale 

til at tage sig af denne del af driften. Det kollektive ansvar for også de administrative og 

praktiske dele af produktionen af teater kunne måske ellers være et redskab til at 

overkomme det traditionelle modsætningsforhold mellem kunst og administration (Wennes 

2002; Wennes 2007; Cray, Inglis og Freeman 2007). I forhold til institutionsteatrene er de 

manglende krav om alsidighed medvirkende til, at det kunstneriske arbejde bliver 

specialiseret og udvikler sig i en bestemt retning. Det faste ensemble gør det også muligt at 

præsentere de samme produktioner over lange perioder og lade dem udvikle sig. I 

modsætning til det fornyelseskrav, der på institutionsteatrene i høj grad er knyttet til 

udskiftning af den kunstneriske leder, er den kunstneriske udvikling i gruppeteatret i høj 

50 Om Teatret Møllens overgang til et fast ensemble og dets betydning for den kunstneriske udvikling skriver 
Reiche: ”I modsætning til de første fem års turbulens betød den nye organisationsstruktur [med fast 
ensemble] og de trods alt tryggere økonomiske rammer, at der var stor stabilitet i ensemblet, hvilket også 
afspejlede sig i teatrets kunstneriske udviklingsproces, som nu ikke længere blev defineret af tilfældige 
menneskers ønsker, men fik retning og form at den kunstneriske vilje hos ensemblets faste stab og af de 
erfaringer, som de gjorde sammen i et ti-årigt forløb” (Reiche 2000, 122). 
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grad forbundet med samarbejde og kontinuitet, der muliggør en specialisering og 

udviklingen af en særlig æstetik Netop det forhold, at kunstnerisk udvikling også kan være 

knyttet til kontinuitet i det kunstneriske personale, er et forhold, der har spillet ind på 

diskussionen omkring åremålsansættelse. Dette princip er af flere omgange blevet 

diskuteret i forhold til de mindre teaterinstitutioner, der typisk er opstået som en del af 

gruppeteaterbevægelsen. Her er teatrets kunstneriske profil i høj grad bundet op på enten 

en kunstnerisk leder eller på teatrets faste skuespillere, og i den forstand vil det være 

ødelæggende for teatrets kunstneriske profil at tvinge en åremålsansættelse igennem.51 

Kendetegnende for de teatre i dag, der har gruppeteatret som rødder, er, at der er tale om 

mindre teatre, hvis arbejdsform adskiller sig fra det tekstbaserede, instruktørstyrede teater, 

og som har en fast kunstnerisk kerne i form af fast tilknyttede skuespillere – såvel 

fastansatte som faste freelancesamarbejdspartnere.52

Projektteatret 

 

Projektteatret opstår som organisationsform i løbet af 1980’erne og 1990’erne som et 

opgør med ensembletankegangen og den kunstneriske stagnation, som også viste sig at 

være et muligt udfald af gruppeteatret.53 Her er det ikke de kendte samarbejdsrammer og 

trygge forhold, der tæller, men derimod det nye og eksperimenterende, både når det gælder 

det organisatoriske og det kunstneriske.54

                                                 
51  Denne diskussion kommer blandt andet til udtryk i Teaterudvalget (1999). 

 Modellen passer godt for ustøttede grupper, der i 

høj grad er afhængige af støtte fra det tidligere Teaterråd og det nuværende 

Scenekunstudvalg, der blandt andet støtter netop enkeltprojekter. Organisationsformen er 

relativt simpel: Kunstnerne samles for at lave et projekt, de brænder for, afvikler det og er 

52 Skellet mellem et egentligt ensemble og en kernegruppe præsenteres i Jensen (2004, 55f). En beskrivelse af 
de kollektive arbejdsprocesser inden for børneteaterområdet kan ses i Dahl (2008, 49ff.).  
53 Carsten Jensen har skildret denne udvikling for børneteaterområdet, hvor et opgør med den kollektive 
organisationsform fandt sted i begyndelsen af 1990’erne: ”Med enkelte undtagelser har næsten alle 
betydningsfulde børneteatre fulgt tidens krav om ledelsesmæssig professionalisme og konstitueret sig med 
bestyrelse og kunstnerisk ledelse, mens de faste spillerensembler er sendt på pension. Til gengæld har mange 
samproduktioner og det friere flow af gamle børneteaterfolk mellem de eksisterende teatre, suppleret med nye 
og unge talenter, været med til at vitalisere området og de enkelte teatres kunstneriske udtryk.” (Jensen 2004, 
5).  
54 Eksempelvis hedder det om den norske situation i midten af 1990’erne: ”Prosjektteater ble i den 
teaterpolitiske retorikken og i teaterkritikken dermed gradvis synonymt med kunstnerisk fornyelse, og i tillegg 
dukker det enda mer spesifikke "prosjektteatrets estetikk" opp som avgrensende, profilerende og 
legitimerende grep.” (Gladsø 1996, 127). 
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så videre til det næste. Hvis der er en stabil organisation, er den reduceret til en kerne 

bestående af administrativt personale og en kunstnerisk leder, der tegner profilen for stedet. 

Økonomisk set er der tale om en fordelagtig organisationsform, fordi lønomkostningerne 

er lavere end i gruppeteatret og institutionsteatret. Og der er ingen tvivl om, at netop det 

økonomisk fordelagtige har været medvirkende til en politisk interesse for 

projektteaterformen.55 Samtidig har modellen til en vis grad været direkte koblet til de nye 

scenekunstneriske tendenser, der opstår i 1980’erne og 1990’erne i form af et mere visuelt 

orienteret teater.56 Denne kobling er med til at få organisationsformen til at fremstå som 

’den nye gode model’, og der har også fra politisk hold været en interesse i denne model, 

der i forhold til de to andre fremstår mere dynamisk og dermed som et middel mod et 

teatersystem, der er blevet fremstillet som stabilt og i nogle sammenhænge konservativt 

(Gran 1996; Klaic 3/6 2003; Lyngbo 27/4 2005). I forbindelse med at projektteaterformen 

har vundet anerkendelse som kunstnerisk frugtbar, er også en stor del af de mere 

institutionaliserede teatre overgået til en form for projektorganisering, hvor det faste 

ensemble er afløst af freelance kunstnerisk personale. Det gælder også for en stor del af de 

egnsteatre, der oprindeligt fungerede som gruppeteatre.57 Med projektteatret er 

valoriseringen af det nye og af udvikling som kunstneriske værdier helt eksplicit, og der 

ligger i modellen, at dette kun bevares, hvis også organisationsformen er dynamisk.58

                                                 
55 Se Sirnes (2001) og Røyseng (2006, 195). 

 

56 Gladsø (1996) udtrykker skepsis over for denne kobling; Arntzen (2007) er blandt andet et eksempel på en 
analyse af denne type teater og sammenhængen mellem kunstnerisk udtryk og organisationsform. 
57 Der er ingen tvivl om, at selvom jeg også opererer med de tre institutionstyper som kategorier, så er de 
tidsmæssigt knyttet til forskellige perioder. Det der sker med for eksempel egnsteatrene i begyndelsen af 
1990’erne, er at organisationen mange steder ændres fra gruppeteatret, kendetegnet ved det faste ensemble, til 
projektteatret med freelance-skuespillere. Som Carsten Jensen påpeger, har dette en positiv effekt i form af 
nytænkning og kunstnerisk udvikling: ”For teaterområdet som sådan betød cirkulationen af garvede spillere 
og instruktører også spændende muligheder for at blande kortene lidt anderledes, når nye forestillinger skulle 
sættes i værk […] men som årene gik, kunne man også høre suk rundt omkring, fordi teatrene kom til at 
fungere som små produktionsfabrikker med skiftende arbejdshold. Der manglede lidt mere sammenhold og 
fællesskab. Og så begyndte man så småt at snige gamle dyder og fastere tilknyttede folk ind i teatrene igen …” 
(Jensen 2004, 55f.). 
58 Sirnes beskriver, hvordan opfattelsen af kunstnerisk nødvendighed med projektmodellen bliver opfattet 
som noget, der kun er levedygtigt i en kortere periode: ”The life-expectancy of a unifying idea was also 
considered rather short, between four and eight years, losing its intensity and fading away shortly thereafter.” 
(Sirnes 2001, 59). 
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Institutionsteatret, gruppeteatret og projektteatret er som tre typer 

teaterorganisationer karakteriseret ved hvert sit teaterhistoriske udgangspunkt, ved hvert sit 

sæt af kunstneriske idealer og ved hver sin status i det danske teatersystem. I mine analyser 

anvender jeg begreberne og relaterer dem til de enkelte egnsteatres konkrete 

organisatoriske forhold for på den måde at sige noget om, hvordan teatret indskriver sig i 

denne organisatorisk forankrede forståelse af kunstnerisk produktion og forholdet til det 

bredere teaterfelt. Her er det imidlertid væsentligt at holde fast i, at konkrete teatre altid vil 

rumme aspekter af alle tre typer, og at dette afspejler, at for eksempel spørgsmålet om 

kunstnerisk kontinuitet og udvikling snarere er et spørgsmål om balance end om enten-

eller. I forhold til det generelle organisationsteoretiske perspektiv, som jeg har præsenteret i 

dette kapitel, er det værd at holde fast i, at også de tre organisationstyper vil komme til syne 

på forskellig vis, alt efter hvilke aspekter ved organisationen der analyseres. Eksempelvis 

kan den formelle struktur godt være hierarkisk, samtidig med at organisationskulturen er 

mere kollektivt orienteret. Det samme gælder forholdet mellem myte- og 

kulturperspektivet: I forhold til en legitimering i offentligheden kan det være en fordel at 

Kalejdoskop (Carte Blanche/Bo Amstrup) 
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fremstå som en organisation, der lever op til de aktuelle rollemodeller, uden at det reelt 

betyder, at arbejds- og organisationsformen ændres i samme grad.  

Egnsteatrenes særlige organisatoriske betingelser 

I forlængelse af de organisationsteoretiske overvejelser vil jeg her fremhæve nogle 

generelle organisatoriske kendetegn ved egnsteaterordningen, som kan formodes at have 

betydning for, hvordan egnsteatrene fungerer organisatorisk og kunstnerisk. Jeg har 

allerede indledningsvis skildret egnsteatrene som små, professionelle teatre uden for de fire 

største byer, som er støttet af både en eller flere kommuner og af staten. For eksempel er 

det forventeligt, at de økonomiske begrænsninger betyder, at der er tale om organisatorisk 

set små teatre, og at den begrænsede størrelse har konkrete konsekvenser: Der bliver 

væsentligt kortere fra top til bund, og samtidig begrænser det antallet af medvirkende i 

produktionerne samt produktionsfrekvensen. Det, at der er tale om kommunalt støttede 

teatre, der er lokaliserede i mindre byer, formodes at have en betydning for teatrets forhold 

til en lokal kontekst: Eksempelvis kan det relativt mindre publikumsgrundlag i de mindre 

byer både betyde øgede turneaktiviteter, og at egnsteatret spiller et relativt populært 

repertoire. Dette kan også være afgørende for den lokale opbakning i lighed med det at 

kombinere den professionelle teaterproduktion (som er et egnsteaters primære opgave) 

med andre aktiviteter, der bidrager til lokal opmærksomhed omkring og ejerskab til teatret. 

Hvorvidt dette er et reelt billede af egnsteaterlandskabet, vil jeg vende tilbage til i kapitel 7. 

En af de centrale intentioner bag afhandlingens inddragelse af de to casestudier er at 

undersøge, hvilke konsekvenser det har for egnsteatrene, at ordningen er politisk 

decentraliseret, dvs. at egnsteatrene styres af kommunalpolitikerne, samtidig med at der er 

tale om en statslig ordning. Det betyder, at egnsteatrene kulturpolitisk befinder sig i en 

position, hvor de skal forholde sig til to politiske niveauer, hvoraf det kommunale er mest 

direkte involveret i det enkelte egnsteaters situation. Dette formodes dels at have en 

betydning for den lokale forankring, men det forventes også, at det lokalpolitiske niveau 

har en anden tilgang til samarbejdet med og styringen af egnsteatrene. Dette kommer 

blandt andet til udtryk i den teoretiske, kulturpolitiske litteratur, hvor der ofte spores en 

skepsis over for det lokalpolitiske niveau (Gladsø 2001; Hamersveld 2008; Kawashima 
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2004 (1996)). Denne opfattelse kan også spores på et nationalpolitisk niveau, hvor der er en 

vis skepsis over for det lokale forvaltningsniveaus kunstfaglige kompetence – et aspekt, jeg 

vender tilbage til i kapitel 6, hvor jeg diskuterer det i forhold til de nationale kulturpolitiske 

debatter omkring egnsteaterordningen. Ofte beskyldes det lokalpolitiske niveau for at drive 

kulturpolitik uden armslængde, og det er da også rigtigt, at ud over Kunstrådet i Århus 

Kommune er der ingen kommuner i Danmark, der overlader kunstfaglige beslutninger til et 

fagfælleorgan. Det vil sige, at de kunstneriske beslutninger vedrørende egnsteatrene, som 

ikke er underlagt bestemmelsen om teaterlederens kunstneriske frihed (LBK nr. 780 af 

23/6 2009 § 31, stk. 3), kan træffes af politikerne i samarbejde med embedsmænd i 

forvaltningen. Det gælder beslutningen om at oprette et egnsteater og lukke det igen, krav 

til kunstnerisk profil og målgruppe samt støtteniveau inden for egnsteaterbestemmelsens 

rammer. Jeg vil dog mene, at det ikke er spørgsmålet om armslængde, der adskiller 

forvaltningen af egnsteatrene fra det øvrige teaterområde. Også de store teaterinstitutioner 

under teaterloven forvaltes efter en praksis, der siden 1990’erne har indbefattet flerårige 

aftaler indgået med enten Kulturministeriet eller Folketinget. Generelt er det sådan, at 

institutionsstøtten via Teaterloven ikke tildeles på baggrund af armslængdeprincippet, hvor 

det er fagfæller, der træffer en bindende afgørelse på baggrund af en kunstnerisk vurdering, 

men ud fra selvforvaltningsprincippet, hvor den enkelte institution har kunstnerisk frihed, 

og dette gælder altså også egnsteatrene.59

Det er dog forventeligt, at egnsteatrene er udsat for en større politisk bevågenhed fra 

kommunen, end det ville være tilfældet, hvis de hørte ind under staten. Det skyldes, at et 

egnsteater indtager en dominerende position i den lokale kulturpolitik – en position, der 

kan sammenlignes med den, Det Kongelige Teater indtager i den nationale kulturpolitik. 

En sådan dominans vil oplagt tiltrække sig politisk opmærksomhed. I forhold til den lidt 

skeptiske tilgang til det kommunale niveau er det imidlertid værd at huske på, at 

egnsteaterordningen netop er lokalpolitisk forvaltet, fordi den havde og har en lokal 

forankring som en grundlæggende kulturpolitisk målsætning. Denne lokale forankring er i 

sagens natur netop lokal og er en væsentlig faktor, når det skal forklares, hvorfor 

 

                                                 
59 Selvforvaltningsprincippet: Kunstfaglige beslutninger træffes af den enkelte institution uden politisk 
indblanding. Det er dette princip, der kommer til udtryk i Teaterlovens § 31, stk. 3 om teaterlederens 
kunstneriske frihed. En diskussion af forholdet mellem armslængdeprincippet og selvforvaltningsprincippet i 
dansk kulturpolitik kan ses i Duelund (2003, 639) og Jeppesen (2002, 91f.). 
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egnsteaterfeltet i så høj grad rummer en diversitet af teatre. I analysen af såvel Randers 

EgnsTeater som Holbæk Teater vil forholdet til lokalsamfundet og til det lokale politiske 

niveau således være fokuspunkter.  
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Kapitel 4: Randers EgnsTeater 

I dette kapitel vil jeg analysere forholdet mellem den kunstneriske kvalitet og den 

organisatoriske og kulturpolitiske situation på Randers EgnsTeater. Efter en indledende 

præsentation af teatret skitserer jeg dets kunstneriske profil ud fra sæsonerne 2006/2007 til 

2008/2009, hvor jeg har fulgt teatret og overværet stort set samtlige egenproduktioner. 

Dette vil lede over i en analyse af de lokalpolitiske forhold, hvor især balancen mellem det 

lokale og det nationale vil være i fokus. Herefter analyserer jeg ud fra begrebet om æstetisk 

erfaring som kunstnerisk kvalitet tre forestillinger, der er valgt, så de afspejler bredden i 

teatrets kunstneriske profil. Dette vil jeg afslutningsvis koble til en analyse af teatret som 

kunstproducerende organisation og især den organisatoriske udvikling, som teatret har 

gennemgået i sin tid som egnsteater. 

Randers EgnsTeater har været egnsteater i Randers Kommune siden 2000 og er 

således et relativt nyoprettet egnsteater, der dog drives af personer med mange års 

tilknytning til det lokale professionelle teatermiljø. Teaterleder er Peter Westphael, der har 

såvel det kunstneriske som det administrative ansvar. Randers EgnsTeater blev oprettet på 

et tidspunkt, hvor Randers Kommune ønskede at genoverveje sin støtte til Teatret 

Vestenvinden, der havde været egnsteater i kommunen siden 1985. Det ledte til det første 

forsøg med udbud af egnsteaterkontrakten i Danmark. Den blev konstrueret som en lukket 

udbudsrunde, hvor de inviterede var de daværende to professionelle teatre i kommunen: 

Vestenvinden og Mariehønen. Efter Mariehønen havde tilkendegivet, at det ikke ønskede at 

byde på egnsteaterkontrakten, kom valget til at stå mellem det eksisterende egnsteater 

Vestenvinden og Peter Westphael, der kom fra Mariehønen.60 Randers EgnsTeaters tilskud 

er gennem årene steget, og aktuelt er teatret et af de største egnsteatre med et årligt tilskud 

på omkring 8,7 mio. kr.61

                                                 
60 I sin form var udbudsrunden ny og vakte en del opmærksomhed, især fordi Peter Westphael bød personligt 
på kontrakten uden om Mariehønen (Jensen 2004, 82ff.). 

 Dertil kommer, at teatret i høj grad har formået at tiltrække ekstra 

midler i form af diverse lokale og nationale tilskud og puljer samt sponsormidler. 

61 Dette beløb er samlet set højere end det maksimale refusionsberettigede støttebeløb. Som det fremgår af 
tabel 1 modtager Randers EgnsTeater i 2007/2008 knap 2 mio. kr. i tilskud, som er videreført fra det tidligere 
Århus Amt. Ca. halvdelen af dette beløb er udbetalt via § 15 b om de gamle, refusionsberettigede amtstilskud, 
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Tabel 1: Udvikling i centrale indtægtskilder62 
 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Randers Kommune 3.152.000 2.678.000 3.160.500 3.626.100 3.685.600 5.224.400 6.767.550 
Århus Amt/ 
statsligt tilskud 

412.000 420.000 578.000 823.340 948.200 1.579.998 1.903.033 

Billetindtægter63 361.000  779.000 533.152 524.555 1.186.124 662.734 723.182 
Forestillingssalg 1.232.000 1.572.000 1.696.273 1.599.582 1.680.251 1.912.446 1.976.381 
Sponsorindtægter 147.000 437.000 185.500 235.500 769.350 607.000 544.000 

 

Den kraftige vækst i tilskuddet vidner om, at Randers EgnsTeater har haft et 

konstant stigende aktivitetsniveau, der også afspejler sig i antallet af ansatte. Teaterleder 

Peter Westphael har ansvar for såvel det kunstneriske som det administrative, men er som 

teaterleder ikke udøvende kunstner. Hertil kommer i efteråret 2009 12 andre fastansatte, 

hvoraf fire er i administrationen, fire har ansvar for teknik og service, og fire er skuespillere. 

Der er for alle tre personalegrupper tale om en fordobling, i forhold til da jeg indledte mit 

samarbejde med Randers EgnsTeater i efteråret 2006. Og hertil kommer en del løsere 

tilknyttet teknisk og kunstnerisk personale. Organiseringen af det kunstneriske personale på 

teatret er speciel, idet der er en klar opgavefordeling mellem dem: Nanni Lorenzen er 

således eneste skuespiller på småbørnsforestillingerne, hvor Lisbeth Knopper også 

lejlighedsvis fungerer som instruktør og manuskriptforfatter. Lisbeth Knopper er 

derudover en del af det skuespillerensemble, som producerer børneteaterforestillinger 

henvendt til især de små skolebørn. Lisbeth Knopper har været ansat på Randers 

EgnsTeater siden grundlæggelsen og har sammen med Tine Eibye udgjort kernen i det 

skuespillerensemble, som står for Randers EgnsTeaters børneforestillinger, der primært 

henvender sig til de små skolebørn. I de senere år er Tine Eibye, der som souschef hele 

tiden har kombineret kunstnerisk og administrativt arbejde, stort set primært været 

tilknyttet administrationen. Til gengæld er nye skuespillere trådt ind i ensemblet: Lone 

Rødbroe har været fastansat i to sæsoner, og i indeværende sæson har Morten Bo Koch 

                                                                                                                                               
mens den anden halvdel er en videreførelse af forskellige andre tilskud fra det tidligere Århus Amt. Denne del 
af tilskuddet har aldrig indgået i beregningen af den statslige refusion.  
62 Tallene er baseret på Randers EgnsTeaters regnskaber. 
63 De høje billetindtægter i 2002/2003 og 2005/2006 skyldes, at Randers EgnsTeater i disse sæsoner 
producerede henholdsvis Chess og Jesus Christ Superstar i samarbejde med amatører. 
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afløst Uffe Kristensen. Skuespiller Anne Abbednæs er løsere tilknyttet Randers EgnsTeater, 

hvor hun med en selvstændig kunstnerisk profil er ansvarlig for teatrets 

ungdomsforestillinger. Det er kendetegnende for Randers EgnsTeaters struktur, at en del af 

aktørerne er i stand til at varetage flere forskellige opgavetyper. Det gælder Tine Eibye, men 

også Nanni Lorenzen, der ud over at turnere med småbørnsforestillingerne også er 

ansvarlig for teatrets dramapædagogiske tilbud til børnehaver. Som noget nyt har teatret 

ansat Kurt Bremerstent som tekniker. Han har tidligere været en del af ensemblet på Teater 

Møllen og har også været instruktør på flere af Randers EgnsTeaters forestillinger, og 

selvom hans nuværende opgaver primært er tekniske, er det stadig planen, at han 

indimellem skal instruere på teatret.  

Profilen på Randers EgnsTeater er, at man er hele byens teater. Teatret henvender sig 

i kraft af en bred vifte af aktiviteter til mange forskellige målgrupper, og der er aktiviteter på 

teatret kontinuerligt i løbet af sæsonen. Det er en del af egnsteateraftalen med Randers 

Kommune, at teatret har en forpligtelse til at afholde minimum 100 arrangementer pr. 

sæson – et antal, som langt overskrides i eksempelvis indeværende sæson (Randers 

EgnsTeater og Randers Kommune 2006). I centrum står naturligvis de egenproducerede 

forestillinger, som løber op i tre til fem nye produktioner om året.  

Faste elementer er en familiejuleforestilling og en vinterkabaret – sidstnævnte blev 

introduceret første gang i sæsonen 2006/2007, og der afholdes i den forbindelse en 

forsamlingshusturne i hele Randers Kommune. Derudover kommer egenproducerede 

børneforestillinger, der kan deles op i tre forskellige kategorier: småbørnsforestillinger, der 

alle er soloforestillinger spillet af Nanni Lorenzen, forestillinger for lidt større børn med 

ensemblet, og ungdomsforestillinger, der produceres og spilles af Anne Abbednæs. For 

Randers EgnsTeater er det forestillingerne for børn, skabt af teatrets ensemble, som er 

kernen i den kunstneriske produktion. Det er denne teaterform, både Peter Westphael, 

Lisbeth Knopper og Tine Eibye har som kunstnerisk udgangspunkt. Alle 

børneforestillingerne spilles på teatret, men turnerer derudover i hele landet. I takt med et 

øget lokalt aktivitetsniveau er der sket en nedprioritering af turneaktiviteterne for især 

forestillingerne henvendt til de lidt større børn. 
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Tabel 2: Turneaktiviteter fordelt på forestilling64 
 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Småbørnsforestillinger       
Den lille bjørn  78 72 26   
Kludedukken 120 53 21 19 10 18 
Paradistræet 16      
En lille prik    20 54 27 
Jensines bondegård   47 58 7 7 
Under mit træ     24 81 
Børneforestillinger       
Det er ganske vist 108 124 76 83   
Det gode hjerte 26      
Sandheden og søhesten 36      
Der hvor skoen trykker  4 48 24 13  
En stor historie  13 15    
Gå på line   40 30 7  
Eksemplardrengen      13 
Brandbil No. Fire65     18 13  
Ungdomsforestillinger       
Pip og Bagage66 30  70 19  4  
Den rene vare 16 6 9 2 3 3 
Voksenforestillinger       
To sild og en ristet      17 
Total 352 348 347 280 135 166 

 

Ud over egenproduktioner er præsentation af gæstespil en væsentlig lokal aktivitet. 

Gennem sæsonen præsenteres både børne- og voksenforestillinger i overensstemmelse med 

teatrets mål om at være et teater for hele byen:  

”Og der har det været meget vigtigt for mig allerede fra starten ikke at 
segmentere til, at vi er et hus for det smalle teater eller et hus for de gamle eller 
de unge eller børnene. Men at vi virkelig er et teaterhus for alle, og man kan 
sige, at fra starten blev jeg meget advaret omkring det her med at desegmentere 
[sic], altså simpelthen sige, der er klapvogne om morgenen og der er rollator om 
eftermiddagen, skateboard om eftermiddagen, og der er rødvin og ost om 

                                                 
64 Tallene er baseret på Randers EgnsTeaters salgsopgørelser. 
65 Brandbil No. Fire er en gadeteaterforestilling produceret af Teatret Slapstick, som i et par sæsoner blev 
distribueret af Randers EgnsTeater. 
66 To forskellige forestillinger, der er opgjort sammen i salgsstatistikken. 
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aftenen. Hvor det har været vigtigt for mig at forsøge at være et samlingspunkt, 
for den type teater, altså den smalle teaterform.” (Westphael 11/4 2007) 

Peter Westphael markerer her, at selvom målgruppen er bred, så har teatret i hans 

forståelse en kunstnerisk profil, der fokuserer på ’det smalle teater’. Denne beskrivelse skal 

ses i forhold til det alternative teaterudbud i byen på Randers EgnsTeaters nabo, Værket. 

Her præsenterer Randers Teaterforening et repertoire, hvis kerne består af forestillinger fra 

folketeatret.dk. På Randers EgnsTeater er gæstespillene typisk mindre opsætninger 

produceret af eksempelvis Svalegangen, Møllen og Får302, men også danseforestillinger 

under skiftende turnestøtteordninger finder vej til teatret.67

Tabel 3: Opførelsesoversigt

 

68 
 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Egenproduktioner69 52   63 77 75 64 53 82 
Gæstespil voksne 25 21 24 30 34 41 24 
Gæstespil børn 74 36 39 23 44 27 25 

 

De gæstespillende børneteaterforestillinger er typisk hentet fra andre teatre under 

Børneteatersammenslutningen, herunder eksempelvis Nørregaards teater, som er 

tilbagevendende, og som Randers EgnsTeater også har samarbejdet med omkring 

eksempelvis Nanni Lorenzens forestillinger. Børneteaterprofilen er præget af 

småskalaforestillinger med rod i den danske børneteatertradition.70

                                                 
67 I sæsonen 2008/2009 præsenteres følgende gæstespil for voksne: Bramsen, Amstrup og Svarrer, Bombshells 
(Cantabile 2), August (Svalegangen/Teatret), Hvad natten er til (Kompagniet), Modern Talking (The Loyal 
Shakespeare Company), Shirley Valentine (Teater Guld), Helmer Hardcore (Teater V), Den indbildt syge (Teatret 
Møllen/Nørregaards teater), Hjem kære hjem (Teater Grob/Svalegangen), Slagmark (Teater Rio Rose), Oscar og 
den lyserøde dame (Svalegangen), [Mego] en assisteret solo #3 (Støttet af Moderne dans på turné) Lennon i Thy 
(Teater Får30), Gud’me (BaggårdTeatret), Europamesteren (Teater O/Nørregaards teater), My Head (Neander), 
Klumpfisken (Teater Får302), Engel i Helvede, (Svalegangen), Psychomachia – de syv dødssynder (Åben Dans 
Productions), Pianisten og bumsen (Hansen og Marcussen) og Via Wivex til Wien II (Schwung).  

 Som noget nyt er der fra 

sæsonen 2008/2009 indgået en aftale med Randers Kommune om at give alle børn i hele 

kommunen mulighed for at se én teaterforestilling om året gennem enten skole eller 

68 Tallene er hentet fra Randers EgnsTeaters billetdatabase. Tallene afspejler så vidt muligt faktisk 
gennemførte forestillinger. Eventuelle forestillinger gennemført uden om billetsalgssystemet fremgår ikke af 
statistikken. 
69 Både nyproduktioner og overførte forestillinger. 
70 I sæsonen 2008/2009 præsenteres følgende forestillinger som gæstespil for børn: Kan du fløjte Johanne 
(Nørregaards teater), Morfars Paradis (Teater 2 Tusind), Kamelen kom til sidst (Nørregaards teater), Rosen (Det 
lille Verdens Teater), Suttog (Barkentins Teater) og Vals (Teatret Skægspire og Barkentins Teater), hertil 
kommer seks udenlandske forestillinger som led i den internationale børneteaterfestival Caravanen. 
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daginstitution. Disse forestillinger vil være en kombination af egne produktioner og 

gæstespil, herunder om muligt forestillinger fra de to andre lokale børneteatre: Teatret 

Neo71

Ud over de professionelle teateraktiviteter huser teatret Randers EgnsTeaters Kor, 

arrangerer Miniscene, et dramapædagogisk tilbud for børnehaver afviklet af Nanni 

Lorenzen, samt dramahold for unge under ledelse af Tine Eibye. Med disse aktiviteter 

placerer Randers EgnsTeater sig som en central aktør i det lokale kulturliv og som en vigtig 

facilitator for vækstlaget i kommunen. Randers EgnsTeater har til huse i nybyggede og 

renoverede lokaler centralt placeret i Randers, hvor der er en stor sal med plads til 200 

tilskuere og en mindre sal, der primært benyttes til børneforestillinger og til prøvesal. I 

forbindelse med indførelsen af skoleteaterordningen er de to sale imidlertid blevet for lidt, 

og 26/10 2009 indvier teatret yderligere en sal med plads til op til 150 tilskuere. 

 og Vestenvinden. 

                                                 
71 Det tidligere Mariehønen. 

Bryllupsfesten (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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Kunstnerisk profil 

I det følgende vil jeg tegne Randers EgnsTeaters kunstneriske profil, som jeg har oplevet 

den ud fra teatrets egenproduktioner i perioden 2006-2009, hvor jeg har fulgt teatret.72

Småbørnsforestillinger 

 

Overordnet set er Randers EgnsTeaters kunstneriske profil en kombination af de 

forskellige forestillingstyper, der produceres på teatret, med forskellige målgrupper, men 

også med forskellige kunstneriske karakteristika og produktionsmæssige vilkår. Det er 

medvirkende til, at den samlede kunstneriske profil er bred, hvilket stemmer fint overens 

med Peter Westphaels målsætning om at være et teater for mange forskellige grupper. Den 

egentlige kvalitetsvurdering bliver først udfoldet i forbindelse med de efterfølgende 

forestillingsanalyser, men også i den kunstneriske profil vil jeg inddrage begrebet om 

æstetisk erfaring som kunstnerisk kvalitet. 

Småbørnsforestillingerne er alle soloforestillinger med Nanni Lorenzen, som spiller for 

maksimalt 40 tilskuere i alderen halvandet til fire år. Disse forestillinger turnerer meget og 

har derfor ret begrænsede muligheder for scenografiske og tekniske løsninger. Både fordi 

Nanni Lorenzen selv skal kunne stå for såvel opsætning som afvikling, og fordi hun 

turnerer med tre-fire forestillinger, der alle er med i teaterbilen på samme tid. En væsentlig 

del af småbørnsforestillingernes kunstnerisk udtryk er den måde, Nanni Lorentzen 

modtager sit uerfarne publikum på og sikrer, at de sidder godt og er med på, hvad der skal 

foregå. Alt dette sker, inden forestillingens fortalte niveau igangsættes. Det betyder, at der 

helt fra starten af disse forestillinger er en dobbelthed mellem fortæller og karakter, som 

gennem hele forestillingen gør den direkte henvendelse til publikum og eventuelle 

inddragelse heraf til en del af forestillingens udtryk. På den måde får forestillingerne ganske 

langsomt opbygget en tilskuerkompetence hos sit uerfarne publikum, og erfaringen af et 

fælles rum, hvor en fortælling kan udspille sig, er en afgørende kvalitet ved Nanni 

Lorenzens forestillinger. Tematisk er der tale om simple og positive historier, hvor det er 

                                                 
72 Jeg har set samtlige egenproduktioner undtaget Et Julehjerte (genopsætning 2007) og de lidt ældre 
turneforestillinger, der stadig spillede i første del af perioden: Pip og Den rene vare (begge Anne Abbednæs-
forestillinger) og Der hvor skoen trykker (Lisbeth Knopper og Tine Eibye). 
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afgørende for forestillingernes kvalitet, at budskabet faktisk opleves på iscenesættelsens 

sanselige niveau. 

Kludedukken (2003) rummer to fortællelag: For det første historien om kludedamen, 

som rejser rundt og finder klude, herunder en gammel kludedukke. Og for det andet 

historien om kludedukken, som smides væk af drengen, men ender tilbage hos ham igen. 

Kludedamen er både fortæller og aktør i den fortalte fortælling, hvilket medfører en 

ukronologisk fortællingskonstruktion, hvor de to niveauer flettes sammen. I forestillingen 

spiller såvel det fortalte niveau som fortælleniveauet en stor rolle. Således er det en 

væsentlig del af forestillingen, hvordan drengen skabes af en gammel skjorte, får øjne, hår 

osv. – og selv kommenterer denne skabelsesproces. Denne skabende del af forestillingen 

tilføjer forestillingens tydelige kritik af brug-og-smid-væk-kulturen en oplevelseskvalitet, 

som gør tematikken nærværende. 

I lighed med Kludedukken er Jensines bondegård (2004) skabt i samarbejde med Hans 

Nørregaard, der tager udgangspunkt i Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens 

hoved (Holzwarth 1997). Dette afsløres relativt sent i forestillingen, idet Jensine i skikkelse af 

Nanni Lorenzen først tager sig god tid til at præsentere det fiktive univers bestående af 

bondegården, alle dyrene og de daglige rutiner. Denne del af forestillingen mimer en gang 

’legen bondegård’, og som i alle Nanni Lorenzens forestillinger trækker iscenesættelsen på 

de legekulturelle koder og stiltræk, som børnene kender, hvilket er med til at knytte teatret 

til børnenes egne kulturelle udtryksformer. Men i indledningen til Jensines bondegård bliver 

relationen mellem legen og teatret rent illustrerende, og mulighederne i det allerede kendte, 

legebaserede univers bekræftes frem for at udvides.73

                                                 
73 En teoretisk redegørelse for børns leg som kulturelt udtryk kan ses hos Mouritsen (1996) og Juncker 
(1998). 

 Da Jensine møder muldvarpen, 

udvides det fiktive univers, og der opstår lejlighed til at more sig over og dyrke det latrinære 

i selskab med den forurettede muldvarp. Trods den børneappellerende latrinære humor i 

udforskningen af dyrenes forskellige ekskrementer er det samlede udtryk dog hverken så 

grotesk eller uartigt som det litterære forlæg.  
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En lille prik (2005) er historien om den prikkede kanin, der er anderledes og derfor 

udelukkes fra tryllekunstnerens hat. Forestillingen balancerer mellem det poetiske og det 

slapstick-morsomme, men i takt med at der kommer flere og flere kanindukker på scenen, 

bliver det morsomme dominerende. Det skaber en ubalance, hvor ansatserne til at skabe 

forundring i starten af forestillingen glider ud af forestillingen. Samtidig er 

rammefortællingens og den fortalte fortællings budskab om, at ethvert menneske er unikt 

og værdifuldt, sammenfaldende, hvilket skaber en redundans, der gør forestillingens 

budskab overtydeligt.  

I Åh, din lille klovn (2008) er Nanni Lorenzens normale dialogiske spillestil erstattet af 

en egentlig dukkeforestilling om drengen Jens, der gerne vil være god til noget. Visuelt og 

musikalsk rummer denne forestilling flotte og gennemarbejdede løsninger. En hel 

cirkusscenografi med manege og dyr får lov til at bryde med turneformens praktiske 

begrænsninger. Patricie Homolovà har som scenograf og dukkemager skabt nogle fine og 

udtryksfulde dukker og et helstøbt visuelt udtryk, der dog også bliver styrende for 

forestillingens udtryk. Afviklingen kræver så meget opmærksomhed, at den direkte kontakt 

Åh, din lille klovn (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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med publikum er næsten fraværende, og hermed forsvinder det erfaringspotentiale, som 

Nanni Lorenzens andre forestillinger har. Hertil kommer, at fortællingen er opbygget 

omkring en gentagelsesstruktur, der gør den langsom og lidt stillestående. Den manglende 

dialogiske tilgang gør også, at forestillingen må nedtone sine farlige momenter: Det er 

umuligt at skabe den fælles fornemmelse af, at ’vi godt tør’, som er forudsætning for, at en 

forestilling for så små børn ikke bliver urimeligt skræmmende. 

Børne- og ungdomsforestillinger 

I forestillingerne for de større børn er det skuespillerensemblet, der er teatrets bærende, 

suppleret med gæstespillere. Her er der tale om to forskellige produktionsformer: 

turnerende forestillinger, der typisk har to til tre medvirkende og en mindre tung 

scenografi, og som spiller for op til 100 tilskuere, og juleforestillinger med op til fem 

medvirkende og de udvidede scenografiske muligheder, det giver at spille stationært i 

Randers EgnsTeaters store sal. 

Snedronningen (2005) har nogle af de kvaliteter, som der er mulighed for at dyrke i 

stationære juleforestillinger i kraft af en avanceret og flot scenografi.74

                                                 
74 Jeg så Snedronningen i 2006, hvor forestillingen spillede på Filuren i Århus. Her erstattede Mikkel Stubbe 
Teglbjærg Niels Martin Eriksen i fortællerrollen. 

 Udfordringen er at 

fortælle den komplekse historie, hvor der rejses gennem mange forskellige scenarier, og de 

scenografiske løsninger bidrager til at gøre rejsen og dermed plotstrukturen tydelig og klart 

fremstillet. Med en fortæller til at samle trådene lykkes det at holde fast i den fortalte 

fortællings kompleksitet og mange sceneskift på en elegant måde. Der er tale om en 

grusom historie om Gerda, der rejser efter sin elskede Kaj til Snedronningens slot, og om, 

hvordan den ægte og opofrende kærlighed vinder. Men forestillingen fokuserer først og 

fremmest på Gerdas rejse, og det betyder, at det store eksistentielle drama, som eventyret 

rummer i H. C. Andersens version, præsenteres i en mere ren eventyrstruktur. Det betyder, 

at den eksistentielle ondskab, som Kaj-karakteren gennem troldsplinten kommer til at 

rumme, spiller en mindre central rolle i forestillingen. Dette kan skyldes, at forestillingen 

henvender sig til børn fra seks år, men hensynet til aldersgruppe behøver ikke nødvendigvis 

betyde, at alvoren i forestillingen nedtones. Desuden bidrager forestillingens meget 

gennemførte visuelle udtryk til at gøre eksempelvis Snedronningen til en konkret figur, der 
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er mindre farlig end den rendyrkede ondskab og kulde, som hun repræsenterer i sin 

abstrakte form. Det resulterer i Snedronningen i et udtryk, der ikke for alvor får os til at erfare 

den ondskab, som er omdrejningspunktet i forestillingens fortælling. 

Også Det store juleønske (2006) har scenografisk alt det, som en stationær forestilling 

kan rumme. Et gennemgående træk i forestillingen er at skabe dybde ved at lade små og 

store dukker og skuespillerne fremstille karaktererne i henholdsvis bag-, mellem- og 

forgrund. Selve fortællingen er en klassisk juleforestillingsfortælling: Julen bliver ikke fejret, 

fordi fyrbøderen for mange år siden mistede hovedet i en tragisk ulykke på netop juleaften. 

I sit udgangspunkt en ret grusom historie, og undervejs møder vi blandt andet den 

hovedløse fyrbøder, der dog er mere komisk end egentlig farlig. Spillestil og musikalsk 

udtryk i forestillingen skaber en helt igennem tryg stemning, hvor det glade og det søde 

dominerer, og hvor genrens konventioner følges så tæt, at vi aldrig er i tvivl om, at det nok 

skal blive jul. Hvilket også betyder, at forestillingen ikke rykker afgørende ved de allerede 

etablerede forestillinger om, hvad julen og en juleforestilling er. 

I modsætning til Det store juleønske bliver der i Et juleeventyr fra 2008 taget livtag med 

store og alvorlige emner. Udgangspunktet er Dickens’ klassiker fra 1843 og som sådan et 

traditionelt og indholdstungt valg. Historien om den nærige Scrooge, der konfronteres med 

fortidens, nutidens og fremtidens juleånd, rammesættes i Randers EgnsTeaters version af 

mødet og skærmydslerne mellem tiggere, gademusikanter og tyve. Her råder grådigheden 

også, hvilket betyder, at forestillingens dikotomiske modsætning mellem de solidariske 

fattige og de grådige rige afmonteres. Her er ikke tale om sociale konflikter, men om 

menneskelige egenskaber. Selve juleeventyret igangsættes, fordi en af de fattige (Uffe 

Kristensen) ikke kender Scrooge – en person, han ligner i både udseende og egenskaber. 

De andre indsætter ham som hovedperson og går i gang med at fortælle og iscenesætte 

fortællingen. Efter en ikke helt gnidningsløs gennemspilning af første scene er der etableret 

en karakteristik af Scrooge, men så går fortællingen igen i stå. Uffe Kristensens 

gademusikant har ladet sig dupere af sin egen fabelagtige præstation i hovedrollen og 

begynder at fable om stjernestatus og en karriere på et ’rigtigt professionelt teater’. Men i en 

fin pointering af ensemblets nødvendighed forlader de andre scenen og lader 

gademusikanten alene tilbage. Efterladt må han erkende, at han er afhængig af deres hjælp 
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til at fortsætte. Selve juleeventyret bliver fortalt i et højt og intenst tempo og med en 

spændvidde i udtrykket, der giver plads til såvel festlige musikalske indslag som uhyggen og 

magien, når lyssætningens stjernestøv indikerer, at en af julens ånder dukker op. 

I forhold til de stationære juleforestillinger har de turnerende børneforestillinger et 

maksimalt publikumsantal på 100 samt de scenografiske begrænsninger, der er 

karakteristiske for turnerende forestillinger. I lighed med Lilli, der analyseres senere i 

kapitlet, har Eksemplardrengen (2007) Sven Ørnø som dramatiker og Kurt Bremerstent som 

instruktør. Det er et absurd drama, der med den voksne Anders H. Rasmussen i centrum 

skildrer, hvordan det at være et helt menneske også handler om at turde gøre oprør og 

finde sine egne veje. Vi møder Anders på et tidspunkt, hvor den pertentlige bankmands 

systemer og ordensmønstre ikke længere kan rumme verdens kompleksitet, og han derfor 

er ved at blive sat ud af sin lejlighed. Mødet med Rikke fra ejendomskontoret sætter gang i 

et oprør mod de autoriteter, der stadig styrer Anders H. Rasmussens liv. Disse er scenisk til 

stede i form af den autoritativt kommenterende tepotte (moderen), frakke (faderen) og 

skoletaske (læreren). Spillestilen er stram og stiliseret, og groteske indslag, mimik og 

kropssprog er med til at gøre forestillingen morsom og holde liv i håbet om, at 

spontaniteten vinder. Undervejs bryder galskaben igennem orden i underlige sekvenser, 

hvor Anders og Ejendomsadministrator-Rikke danser drømmeagtigt og passioneret til 

gamle dansktopsange. I samspillet mellem forestillingens artistiske og symbolske niveau 

fortæller Eksemplardrengen på sin egen absurde måde en historie om at gøre oprør og blive 

sig selv. 

Som en selvstændig del af Randers EgnsTeaters kunstneriske virke turnerer Anne 

Abbednæs med ungdomsforestillinger, herunder Voyeur (2007). Forestillingen er et 

eksempel på et lidt tættere samarbejde end normalt med det øvrige kunstneriske personale 

på teatret, idet Lisbeth Knopper har været konsulent på forestillingen. Her er der tale om et 

helt andet scenisk udtryk: Med en minimalistisk scenografi bestående af en kondicykel 

lægger Anne Abbednæs via en række dokumentariske iscenesættelsesteknikker op til en 

dialog med tilskuerne omkring prostitution. Ved hjælp af stemmeføring, mimik og gestik 

skaber hun for øjnene af os to meget forskellige prostituerede, som vi som udgangspunkt 

kan spørge om alt. Afgørende for forestillingen er Anne Abbednæs’ artistiske evne til at 
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gestalte figurerne så troværdigt, at vi faktisk finder det relevant at forholde os til dem. Det 

formår hun i en grad, så de to figurer overrasker i deres individualitet, der ikke reduceres til 

kendte sociologiske skabeloner. Forestillingens dialogiske form betyder, at der er tale om et 

emergent værk, hvor forestillingens forløb efter den indledende rammeskabelse bestemmes 

af tilskuernes spørgsmål eller mangel på samme, indtil forestillingen rundes af med en 

beretning om, hvordan det er gået de to prostituerede sidenhen. Alt sammen bidrager til 

fornemmelsen af, at der her er tale om virkelige personer, og at Anne Abbednæs’ 

fremstilling heraf næsten svarer til at have mødt dem selv. Som forestilling lykkes Voyeur 

som en æstetisk erfaring i sin kombination af en sansebaseret oplevelse af to konkrete 

prostituerede og vores meget direkte forpligtelse til at deltage i forestillingen og dermed 

reflektere over emnet prostitution.  

Voksenforestillinger 

Randers EgnsTeaters første voksenforestilling er kabareten Det var en polterabend (januar 

2007), der blev spillet i teatrets foyer og på forsamlingshusturne i Randers Kommune. I sin 

form rummer Det var en polterabend en blanding af ældre og nyere kendte revy-numre og 

sange samt nyskrevet materiale. Det bliver rammesat af en komedie om en kommende 

brud på polterabend med sin veninde i Randers; her opstår der undervejs diverse 

forviklinger, og da de udredes, må brylluppet aflyses. Formmæssigt betyder kombinationen 

af det episodiske og det fremadskridende, at forestillingen sætter sig mellem to stole. 

Hverken rammefortællingen eller enkeltnumrene fremstår stærke nok til at belyse 

parforhold og kærlighed på en udfordrende måde. Styrken i Det var en polterabend er den 

tætte kontakt med publikum – spillerne bevæger sig rundt mellem bordene, hilser og byder 

os saltstænger, og vi hjælper undervejs med at afprøve en af festsangene til brylluppet.  

Tematisk lægger Det var en polterabend op til Bryllupsfesten (august 2007), men i øvrigt er 

der ingen narrativ sammenhæng mellem de to forestillinger. Med udgangspunkt i teatrets 

konkrete fysiske omgivelser er Bryllupsfesten en totalteaterforestilling, hvor publikum er med 

som gæster til brylluppet mellem land og by. I første scene kommer brudeparret ud af 

kirken over for teatret til lyden af kirkeklokker. Det afgørende iscenesættelsesmæssige greb 

i forestillingen er inddragelsen af tilskuerne i selve bryllupsfesten, og netop dette greb er 
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centralt i forhold til forestillingens kontekst, hvor bryllupsfesten er en symbolsk markering 

af kommunesammenlægningen, hvilket jeg kommer nærmere ind på senere. Som tilskuere 

er vi altså selv en del af denne forening, og forestillingen udspiller sig således i mellemfeltet 

mellem teater og rollespil, hvor vi som tilskuere ved ankomsten til teatret tildeles en rolle 

som en bestemt gæst. Medinddragelsen af tilskuerne og den dertil knyttede emergens i 

forløbet har dog begrænset indflydelse på et plot, hvis faste fortælling er styrende for 

begivenhederne. I stykket lurer katastroferne lige om hjørnet: Familierne er meget 

forskellige, og konflikterne bryder ud i lys lue, da visse fortidige begivenheder mere end 

antyder, at brudgommen eller brudgommens far måske er far til brudens stedbror. Hele 

forvekslingskomedien ender i forsoning, da gommens farfar viser sig at være den skyldige. 

Som forestilling rummer Bryllupsfesten ikke de store overraskelser, og forholdet mellem land 

og by tematiseres på en forudsigelig måde, der snarere bekræfter end udfordrer 

fordommene om kulturelle forskelle Dette er især uheldigt fordi denne konflikt også er en 

del af forestillingens tematisering af sammenlægningen mellem bykommunen Randers og 

de omkringliggende landkommuner. Forestillingens styrke kommer dermed til at ligge i 

publikumsinddragelsen, hvor tilskueren konkret bliver en del af festen. Her er der en reel 

mulighed for en konkret integration i form af et uventet socialt møde, der imidlertid ikke 

kan karakteriseres som en æstetisk oplevelse. 

Kabareten To sild og en ristet fra januar 2008 tager et tematisk udgangspunkt, nemlig 

parforhold og kærlighed. Kabareten kombinerer den gennemgående tematik med mange 

forskellige og selvstændige numre, hvor den overordnede struktur blandt andet skabes af, 

at nogle af de fiktive figurer kommer igen i flere numre. Denne dramaturgi passer bedre til 

genren, og til trods for en manglende narrativ sammenhæng giver To sild og en ristet indtryk 

af at være mere helstøbt end forgængeren. Samtidig spænder den vidt: fra Lone Rødbroes 

selvironiske og meget morsomme striptease i Den perfekte krop til Lisbeth Knoppers sang 

om faderens druk, Snapsevisen, der rammer en tragisk tone helt rent. 

Opsummering 

Om Randers EgnsTeaters kunstneriske profil kan man først og fremmest sige, at den er 

bred. De aldersmæssige forskelle i målgrupper sætter sig igennem i udtrykket, også fordi det 
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er forskellige skuespillere, der er bærende kræfter i de forskellige aldersgrupper. Med Nanni 

Lorenzens småbørnsforestillinger skaber Randers EgnsTeater et udtryk, der tager 

udgangspunkt i det uerfarne publikum, og som trækker på dansk børneteaters tradition for 

det dialogiske og situationelle. Denne del af forestillingerne skaber i de bedste tilfælde en 

fin kunstnerisk kvalitet i den fælles oplevelse og udfoldelse af en fiktiv ramme for de ofte 

meget pædagogisk formidlede tematikker. Med familieforestillingerne har Randers 

EgnsTeater delvis rykket sig væk fra børneteatrets tradition for nærvær og en tæt 

publikumskontakt. Det har givet nogle scenografiske muligheder at spille i den store sal, 

som er blevet flot udnyttet, men det har også været medvirkende til, at forestillingerne 

tendentielt får noget ufarligt over sig – især når der tematisk og dramaturgisk trækkes meget 

på faste konventioner. Viljen til at udfordre publikum fastholdes imidlertid både i de 

turnerende børneforestillinger og i Anne Abbednæs’ ungdomsforestilling, der har klare 

kunstneriske kvaliteter i deres æstetiske iscenesættelse af komplekse problematikker. 

Voksenforestillingerne er en ny genre på Randers EgnsTeater. Her bliver der stadig gjort 

erfaringer, blandt andet i at finde en overordnet form, der gør kabareten til et samlet 

kunstnerisk udtryk, men som også resulterer i fine og underholdende forestillinger, der 

danner et godt udgangspunkt for at realisere målsætningen om at være hele byens teater. 

Kulturpolitiske forhold 

Den kunstneriske profil, hvor der appelleres til mange forskellige publikumsgrupper, og 

hvor der er et konstant højt aktivitetsniveau på teatret, er et godt udgangspunkt for 

forholdet til Randers Kommune. Derudover sikrer Peter Westphael en god og løbende 

dialog med kommunen, hvilket er medvirkende til, at forholdet fra såvel kommunes som 

teaters side beskrives meget positivt. Desuden fastholder Peter Westphael, at kommunens 

støtte til teatret ikke har til formål at støtte de personer, der nu engang er ansat der, men at 

støtte teaterkunst for byens borgere: 

”Vi har en fælles interesse i egnsteatret: Det er ikke mit egnsteater, det er heller 
ikke deres vel, men det er byens. Og når vi holder fast i det, og i, at de 
problemer jeg har, det er nogle egnsteatret har, og så har kommunen dem også. 
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Det vil sige, at den her fælles interesse i at løse opgaver og problemer altid er til 
stede.” (Westphael 11/4 2007) 

De gode lokalpolitiske vilkår er også tydelige, i og med at Randers EgnsTeater i 2007 indgik 

en ny egnsteateraftale med kommunen, hvor støttebeløbet blev hævet fra 3.685.600 kr. til 

5.224.400 kr. (Randers EgnsTeater og Randers Kommune 2006; Randers EgnsTeater og 

Randers Kommune u.å.).  

I samme aftale fremgår det af formålsbeskrivelsen, at Randers EgnsTeater skal løfte 

en række forskellige opgaver i forhold til det lokale kulturliv: 

”Egnsteatret skal som stationært teater i Randers præsentere byen og omegnen 
for forestillinger af professionel og kunstnerisk kvalitet. 
Egnsteatret skal tillige medvirke til en skærpelse af den kulturelle profil i hele ny 
Randers Kommune, hvor teatret skal fungere som lokomotiv for det 
kommende arbejde med at skabe sammenhængskraft og kulturel identitet i den 
nye kommune. 
Egnsteatret skal manifestere sig som en udadvendt og dynamisk 
kulturinstitution, der tager afsæt i byens og egnens særlige forudsætninger og 
behov. 
Randers EgnsTeater har som overordnet strategi for tilskudsperioden 2007-
2010 at konsolidere og udvikle teateret som institution i Randers og opland i 
relation til både teatrets interne organisation og teatrets placering i feltet af 
professionelle teatre i Danmark.” (Randers Egnsteater og Randers Kommune 
2006) 

En stor del af formuleringerne i aftalen er hentet fra Kunststyrelsens udkast til 

standardaftaler, som jeg vender tilbage til i kapitel 6 (Kunststyrelsen a). Derudover rummer 

aftalen et krav om kunstnerisk kvalitet og en specificering af kravet om lokalt engagement. 

Målsætningen herom er skærpet i forhold til egnsteateraftalen fra 2005-2007. Det afspejler, 

at Randers EgnsTeater som de fleste andre egnsteatre inden for de sidste år har skullet 

håndtere strukturreformen og de konsekvenser, den har haft på det lokalpolitiske niveau: 

Kommunen er blevet væsentligt større, og der er blevet sat fokus på forholdet mellem 

kulturaktiviteter i Randers By og decentralt. Desuden er det tidligere Skole- og 

Kulturudvalg delt op, således at der nu er et selvstændigt Kultur- og Fritidsudvalg, hvilket 
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betyder, at Randers EgnsTeater er gået fra 

at være en mindre post på det politiske 

udvalgets budget til at være en af de største. 

Ifølge kulturkonsulent ved Randers 

Kommune Helga Hjerrild har det haft en 

betydning for den politiske interesse for 

egnsteatret (Hjerrild 7/6 2007). Kom-

munesammenlægningen og nedlæggelsen af 

amterne har helt konkret medført omfor-

muleringer i egnsteateraftalens beskrivelse 

af teatrets formål. Det understreges, at Ran-

ders EgnsTeater har en funktion i forhold 

til lokal identitet og sammenhængskraft – 

noget, som også formanden for Kultur- og 

Fritidsudvalget, Anders Buhl-Christensen 

(V), fremhæver, når han beskriver, hvad 

Randers EgnsTeater betyder for Randers Kommune.75

Disse udfordringer har Randers EgnsTeater forholdt sig aktivt til, og 

kommunesammenlægningen er blevet markeret kunstnerisk på Randers EgnsTeater. 

Teatret tog i forbindelse med sammenlægningen det dobbelte initiativ, der både tematisk og 

distributionsmæssigt signalerede, at egnsteatret opfatter sig som hele kommunens teater. I 

kommunesammenlægningens første måned havde Det var en polterabend premiere, og 

forestillingen drog umiddelbart efter at have spillet stationært også på turne rundt til 

forsamlingshuse i hele den nye kommune. Desuden lagde forestillingen tematisk op til den 

store satsning Bryllupsfesten, der i august og september 2007 skulle markere foreningen ikke 

blot mellem forestillingens brud og brudgom, men også mellem by og land. Med sin 

 Netop arbejdet for en skabelse af en 

lokal identitet er nyt i formålsbeskrivelsen fra 2006, hvilket kan siges at hænge sammen 

med de nye lokalpolitiske og kulturelle udfordringer, som den nye Randers Kommune står 

over for på dette tidspunkt.  

                                                 
75 Anders Buhl-Christensen sidder også i bestyrelsen for Randers EgnsTeater. 

Voyeur (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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integration af tilskuerne som spisende deltagere i forestillingen markerede Bryllupsfesten også 

teatret som en iscenesætter af vigtige sociale og politiske begivenheder. Alt i alt har Randers 

EgnsTeater med dobbeltmarkeringen af kommunesammenlægningen samt videreførelsen 

af traditionen for forsamlingshusturneer til vinterkabareten vist, hvordan en vigtig 

lokalpolitik begivenhed kan afspejles kunstnerisk og kulturelt. Initiativerne er blevet 

modtaget enormt positivt, dels i form af udsolgte huse rundt omkring i forsamlingshusene 

og til Bryllupsfesten og dels i form af politisk opbakning, som det formuleres af Anders Buhl-

Christensen: 

”Vi har en rigtig kvik teaterleder, som jo forstod allerede, da kommune-
sammenlægningen kom på tale at starte med at sætte en forestilling op, der hed 
Polterabend, og som handlede om det der med at føre to forskellige typer 
sammen, symboliseret i det, der så blev til Bryllupsfesten. Men hvor han gjorde 
det geniale, at han både lod Polterabend spille inde i Randers EgnsTeater og ude 
omkring i en stribe forsamlingshuse. Og det har jo så vist sig at blive så kæmpe 
en succes, så det fortsætter man jo nu med andre forestillinger […]. Det er jo 
egentlig det bedste bevis på, hvad er det også et egnsteater kan være med til i en 
kommune af den her størrelse, nemlig at kitte kommunen sammen på kryds og 
tværs.” (Buhl-Christensen 29/5 2008) 

Her giver Anders Buhl-Christensen et bud på, hvordan egnsteatret kan være med til at 

skabe et kulturelt fællesskab i byen, og det er tydeligt, at den form for initiativer har stor 

politisk opbakning. 

Netop Bryllupsfesten er for overhovedet at blive gennemført afhængig af en stor lokal 

opbakning. Det er en omkostningstung produktion, der både skulle kunne trække et stort 

publikum og derudover en række sponsorer for overhovedet at være realisabel på teatret. 

Hermed er den et eksempel på, at Randers EgnsTeaters lokale opbakning ikke udelukkende 

kommer fra det politiske. Peter Westphael har også etableret et godt samarbejde med det 

lokale erhvervsliv, hvilket er afgørende, ikke blot når projekter som Bryllupsfesten skal 

realiseres. Kontakten til erhvervslivet er for Peter Westphael en måde at udbygge sit lokale 

netværk på, få adgang til kompetencer og ressourcer, som teatret ikke selv besidder, og ikke 

mindst få nye publikumsgrupper til at komme i teatret.  
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Den store opbakning fra det politiske niveau kan let kædes sammen med teatrets høje 

publikumstal og store lokale synlighed, og en sådan udlægning vil svare godt til 

forestillingen om, at det lokalpolitiske niveau har lagt større fokus på det bredt appellerende 

end på de kunstneriske eksperimenter (Gladsø 2001; Hamersveld 2008, 204). Men 

synligheden er ikke den eneste kulturpolitiske målsætning for Randers EgnsTeater. I 

egnsteateraftalens fastslås det, at teatret også skal leve op til en målsætning om ’professionel 

og kunstnerisk kvalitet’. Som jeg var inde på i kapitel 2, kan dette begreb dog opfattes som 

et indholdstomt plusord. Det juridiske grundlag for egnsteatrene fastslår, at egnsteatrene 

skal være professionelle, og derfor tenderer det en tømning af kvalitetsbegrebet, når 

formuleringen er ændret fra den tidligere egnsteateraftales krav om ’professionel og 

kunstnerisk udfordrende kvalitet’ (Randers Egnsteater og Randers Kommune u.å.). I og 

med at bekendtgørelsen rummer et krav om professionalisme, har man fjernet den eneste 

reelle indholdsbestemmelse af, hvordan begrebet kunstnerisk kvalitet skal forstås, fra 

aftalen. I øvrigt var det en bestemmelse, som stemmer fint overens med min bestemmelse 

af kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring, hvor netop udfordringen af eksisterende 

receptionsformer er afgørende. Det betyder, at den nuværende egnsteateraftale 

udelukkende knytter begrebet om kunstnerisk kvalitet til teatrets position i feltet af teatre i 

Danmark, dvs. en fagfælleorienteret og feltbaseret kvalitetsforståelse, der indplacerer sig i 

en kunstintern forståelse af kvalitetsbegrebet frem for en deltagerorienteret, som de bliver 

diskuteret i kapitel 2. 

Den tendentielle tømning af begrebet om kunstnerisk kvalitet betyder dog ikke, at 

Randers Kommune er ligeglade med teatrets kunstneriske niveau. Og godt nok er man i 

kommunen rigtig glade for Randers EgnsTeaters store lokale synlighed, men man vægter 

også det eksperimenterende og udviklingsperspektivet: 

”… vi understreger, at vi ikke er så interesserede i den kvantitative succes 
endda, den er vi sikre pånok skal komme. Det har vi set masser af gange. Vi vil 
gerne understrege, at vi for den kulturfaglige del også gerne ser, at han [Peter 
Westphael] fortsætter med at komme med små skæve forestillinger, som kan 
være med til at give ny vækst og anderledes tilgange til kunst og kultur. Og det 
er mit indtryk, at Peter [Westphael] er glad for det. Ved en af de første 
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egnsteateraftaler, vi arbejdede med, tror jeg egentlig, han undrede sig lidt over, 
at vi havde den tilgang.” (Helga Hjerrild, 7/6 2008) 

Det fremgår af såvel Helga Hjerrilds som Anders Buhl-Christensens udtalelser, at man har 

forståelse for nødvendigheden af fejlsatsninger på det kunstneriske område i forhold til et 

udviklingsperspektiv. Hermed lever Randers Kommune altså ikke op til de negative 

forventninger, der er knyttet til det lokalpolitiske forvaltningsniveau, som jeg beskriver i 

kapitel 3. Heller ikke i forhold til indgreb i den kunstneriske frihed ses der tegn på, at man i 

Randers Kommune er tilbøjelige til ikke at respektere denne. Tværtimod er respekten 

herfor en gennemgående tematik i mit interview med Anders Buhl-Christensen. Og det 

gælder både i forhold til den politiske repræsentation i teatrets bestyrelse og i hans 

vurdering af egnsteaterkonsulentordningen, hvor han bekymrer sig om, hvorvidt den vil 

betyde en indskrænkning i teatrenes kunstneriske frihed:  

”Det kan selvfølgelig blive til noget, der ikke er fornuftigt, alt efter hvor meget 
de skal ind at blande sig i den kunstneriske frihed. Der er det selvfølgelig, vi kan 
blive nervøse for sådan noget.” (Buhl-Christensen 29/5 2008) 

Det lokale og det nationale 

Når der i egnsteaterkontrakten står, at Randers EgnsTeater skal konsolidere sig i feltet af 

professionelle teatre i Danmark, så handler det om, at man også fra kommunens side 

mener, at det er vigtigt, at Randers EgnsTeater holder et kunstnerisk niveau, der kan tåle 

national sammenligning. Og her bliver det svært – ikke på grund af Randers EgnsTeaters 

kunstneriske niveau, men fordi national anerkendelse i lige så høj grad handler om 

synlighed og status som om forestillingerne. En vigtig aktør i dette spil er de nationale 

medier, der i langt højere grad fokuserer på de københavnske teatre, og hvor det kan være 

svært overhovedet at få en anmelder til Randers (Westphael 11/4 2007). Og selvom det 

primære for politikerne er den lokale betydning, så har national anerkendelse og 

opmærksomhed alligevel en betydning. Det giver Anders Buhl-Christensen tydeligt udtryk 

for, i forbindelse med at Peter Westphael i perioden 2007-2011 er medlem af Kunstrådets 

Scenekunstudvalg: 
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”Vi kan jo sige, at vi har været heldige/dygtige, at Peter Westphael jo faktisk er 
ministerudnævnt nu og sidder med i Scenekunstudvalget. Hvilket jo også giver 
en vis pondus og slagkraft. Og der er egnsteatret jo både noget lokalt, men 
bliver jo også noget, som bliver lidt mere på nationalt plan – noget, som bliver 
lagt lidt mere mærke til. Vi fylder godt i Randers EgnsTeater og også tager 
vores del af scenen, så absolut.” (Buhl-Christensen 29/5 2008) 

Anders Buhl-Christensen ser altså Peter Westphaels udnævnelse til medlem af 

Scenekunstudvalget som en anerkendelse af Randers EgnsTeater – en anerkendelse, som 

teatret ellers har svært ved at opnå i det nationale teaterfelt. Også for Peter Westphael er 

forholdet mellem det lokale og det nationale niveau ambivalent. Randers EgnsTeater har i 

høj grad prioriteret de lokale aktiviteter, hvilket blandt andet har betydet væsentligt mindre 

turneaktivitet. På den ene side har det betydet, at Randers EgnsTeater har en lokal 

opbakning og en synlighed, som det ikke er københavnske teatre forundt. Dette er også en 

klar fordel i relationen til det politiske niveau. Randers EgnsTeater er en af de fire store 

kulturinstitutioner i byen, og det betyder en stor politisk interesse for teatret – en interesse, 

som Peter Westphael også sørger for at holde ved lige gennem en kontinuerlig dialog med 

politikerne. Men på den anden side er den manglende nationale opmærksomhed 

frustrerende – især for en teaterleder, der ikke er i tvivl om sit eget teaters høje kunstneriske 

niveau.  

Forestillingsanalyser 

I de følgende tre forestillingsanalyser vil jeg netop sætte fokus på Randers EgnsTeaters 

kunstneriske kvalitet. Forestillingerne er valgt, fordi de tilsammen giver et indtryk af 

bredden i teatrets kunstneriske profil. Under mit træ er en småbørnsforestilling, mens Lilli er 

en af teatrets ensembleforestillinger, der både spiller i Randers og på turne. Kabareten Mens 

vi venter er medtaget med det forbehold, at kabareterne ikke er en del af teatrets primære 

aktiviteter, idet kabaret og den tilgrænsende genre revy befinder sig i grænselandet for, hvad 

der betragtes som professionel scenekunst i Scenekunstudvalgets definition 

(Scenekunstudvalget 2006). Når jeg i det følgende alligevel har valgt at inddrage kabareterne 

som en del af den kunstneriske profil, skyldes det dels, at jeg ønsker at diskutere også 

denne form for scenekunstnerisk udtryk i forhold til mit overordnede kvalitetsbegreb, der 
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ikke er baseret på genremæssige skel, sådan som Scenekunstudvalgets definition er det. Og 

dels, at Randers EgnsTeater gennem de senere år har satset ressourcer og fået lokal 

opmærksomhed på netop kabareterne. Ikke mindst det politiske niveau lægger tydeligt vægt 

på kabareterne som en del af teatrets virke. Et centralt formål med analyserne er at 

diskutere forestillingernes kunstneriske kvalitet forstået som æstetisk erfaring. 

Under mit træ 

Under mit træ er en soloforestilling med Nanni Lorenzen, instrueret af Lisbeth Knopper og 

med scenografi af Niels Secher og musik af Jan Møller. Forestillingen er fra 2006 og 

henvender sig til børn på halvandet til fire år. Som udgangspunkt bliver forestillingen spillet 

opsøgende, dvs. i daginstitutioner, på biblioteker eller andre steder, hvor børn befinder sig. 

I Under mit træ møder vi en kvinde og oplever sammen med hende de fire årstider med hver 

deres kendetegn og gøremål. Hver årstid indledes med et nyt vers af samme gennemgående 

sang, og forestillingens dramaturgi er netop komponeret som fire variationer af de samme 

grundelementer, hvilket gør forestillingen såvel narrativt fremadskridende som cirkulært 

komponeret. Den abstrakte fortælling om livets gang konkretiseres i forestillingen ved 

hjælp af tilbagevendende elementer som solsikken, der sås, blomstrer, sætter frø og visner; 

eller solsorten, som med sin fløjten markerer forårets komme, og som i løbet af året lægger 

æg, får unger og oplever ungerne forlade reden igen. Netop solsorten markerer med sin 

afsluttende fløjten det cykliske ved årstidernes genkomst. Samtidig er denne fløjten også 

knyttet til den eneste udvikling, der sker med hovedpersonen: Hun lærer at fløjte. Ellers er 

alt præget af den ro, der vægter oplevelsen frem for udviklingen. 

Til trods for de scenografiske begrænsninger, der er knyttet til Nanni Lorenzens 

turneforestillinger, kan scenografien til Under mit træ ikke betegnes som minimalistisk. Med 

træet som midtpunkt er der skabt et helt miniunivers: Her lever karakteren i selskab med 

fugle og dyr, og her erfarer hun årets gang. Farvemæssigt er scenografien domineret af 

afdæmpede blå, grønne og brune farver, hvilket er med til at signalere ro og naturlighed. 

Ved at hænge et nyt stykke stof med løv i årstidens farve på træet markeres skiftet mellem 

årstiderne. Dette sker i sceneskiftene, hvor også sangen om årstiderne præsenterer den nye 

årstid. 
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De enkelte elementer er med 

til at skabe stemnings- og 

temposkift. Udtryksmæssigt 

spænder forestillingen over såvel 

det poetiske som det morsomme 

og legende, og her udfylder de 

forskellige elementer forskellige 

funktioner: Egernet er morsomt, 

når det driller Nanni Lorenzen, og 

dialogen mellem skuespiller og 

animationsobjekt har groteske og 

fjollede elementer, som når egernet 

går på jagt efter nødder i hendes 

kjoles mange lommer. Solsorten 

derimod er bærer af det lidt 

hemmelighedsfulde og 

forunderlige: Det er teatermagi, der 

kan måle sig med naturens egen, at 

der kommer æg og unger i reden i 

den vinterhat, karakteren i det 

indledende forår sætter op på 

husets tag. 

Forestillingen begynder med, at Nanni Lorenzen i fuldt kostume lukker tilskuerne 

ind og får dem placeret på publikumspladserne, der primært består af tæpper med et par 

bænke bagerst. Undervejs snakker hun med børnene og hjælper dem. Til sidst, når alle 

sidder godt, følger et lille ritual, som er en fast bestanddel af Nanni Lorenzens 

forestillinger, nemlig at hun spørger de børn, der sidder forrest og dermed længst fra de 

voksne, om de kan se og vinke til ”deres voksen”. På den måde sikres en helt basal tryghed 

i forestillingssituationen, hvorefter forestillingen går i gang med kommentaren: ”Så er vi 

klar. Velkommen i teatret”, musikken tændes, og fortællingen går i gang. Denne form for 

indledning, som mere handler om teatersituationen og om at skabe en kontakt med 

Under mit træ (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 



Randers EgnsTeater  Teaterkunst og teaterpolitik 

119 

 

børnene, kan beskrives som en zoom-bevægelse, hvor den indledende del af forestillingen 

bruges til at opbygge såvel det fiktive univers som karaktererne (Jensen 2004, 111; Reiche 

2000, 125). Også børnenes indtræden i spillelokalet er en del af forestillingen, der dermed 

ikke kun handler om den repræsenterede fortælling, men også om oplevelsen af at komme i 

teatret.76 Der fortælles i en direkte henvendelsesform, hvor tilskuernes tilstedeværelse aldrig 

ignoreres. Alle oplevelser deles med børnene, og i enkelte tilfælde bruges de kommentarer, 

der uundgåeligt kommer, aktivt i forestillingen. I andre tilfælde passer kommentarerne ikke 

ind i handlingsforløbet og kommenteres eller ignoreres da, uden at det influerer på 

forestillingens videre forløb. Eksempelvis lægger Nanni Lorenzen op til, at børnene skal 

opdage, at æbleblomsten er blevet til et modent æble, ved at spørge, hvad der er godt at 

spise. Når et barn så svarer ”koldskål”, kommenteres det med et ”det ville da være 

lækkert”, hvorefter Nanni Lorenzen selv får øje på æblet.77

Der er kun én medvirkende i forestillingen, hun har ikke et karakternavn, og vi 

møder hende første gang, da hun lukker os ind i teaterrummet. Hun er allerede på dette 

tidspunkt i kostume, men i øvrigt helt orienteret mod realsituationen med modtagelsen af 

børnene. Det samme gælder ved forestillingens slutning, hvor alle børnene har mulighed 

for at sige farvel til Nanni Lorenzen og til egerndukken. Denne orientering mod 

realsituationen kombineres med en egentlig karakterfremstilling og et fiktivt 

handlingsforløb, og som sådan rummer spillestilen den samme dobbelthed som det episke 

teater, men i Under mit træ er effekten ikke distance, men et dobbelt nærvær, hvor karakter 

og skuespiller er sammenfaldende. Der er ikke tale om et blik ’udefra’, hvor det sensoriske 

og artistiske niveau får os til at distancere os fra forestillingens symbolske niveau, sådan 

som dobbeltheden og de episke elementer bruges i traditionen fra Brecht, men snarere om, 

at denne realt tilstedeværende karakter skaber fortællingen i sine skift mellem det episke og 

det dramatiske. Dette beskrives af Reiche som en  

 

”dobbeltbundet figurfremstilling og en åben dialogisk spillestil, som ikke alene 
giver spillerne mulighed for i figuren at reagere på børnene, men også for at 

                                                 
76 ”selve opførelsessituationen og samværet med børnene om at komme på plads [bruges] til også i overført 
betydning at komme i teatret.” (Reiche 2000, 123).  
77 Forestilling set d. 18/4 2007 i Børnehaven Møllehøj under Teatercentrums Børneteaterfestival i Viborg. 
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træde ud af figuren og gå i dialog med dem og det, der foregår.” (Reiche 2000, 
123)  

Der skabes et både-og, hvor måden, der kommunikeres på, er lige så væsentlig som det, der 

kommunikeres. Denne dobbelthed kan ses som parallel til dobbeltheden i legen, hvor der 

ved hjælp af framing-teknikker markeres en forskel mellem ’leg’ og ’alvor’ (Bateson 1972; 

Mouritsen 1996, 91ff.) 

Med udgangspunkt i karakterens forhold til træet som det, der er vidende om årets gang, 

etableres et solidarisk ’medsyn’ mellem spiller og tilskuere: 

”Her bor jeg i huset under træet. Træet fortæller mig, når det er forår, 
sommer, efterår og vinter.” (Knopper 2006, 1) 

Det er altså ikke skuespilleren, der skal 

fortælle børnene, hvordan naturen 

hænger sammen; det er træet, der skal vise 

det til os – såvel skuespiller som tilskuer. 

Denne solidaritet i synsvinkel og 

erkendelse er en væsentlig forudsætning 

for, at forestillingen ikke bliver en 

belærende fortælling formidlet fra den 

vidende voksne spiller til de uvidende 

børnetilskuere, og er også 

udgangspunktet for, at karakteren selv 

kan undre sig og frydes over årets 

forskellige oplevelser. Og det er også 

denne solidaritet og fastholdelsen af den 

sansede oplevelse, der gør, at 

forestillingen tilbyder en æstetisk erfaring 

af årets gang. Under mit træ (Randers EgnsTeater/Søren Pagter)    
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I Under mit træ er det tydeligt, at Nanni Lorenzen behersker den særlige spillestil, det 

kræver at spille for et uerfarent teaterpublikum som de helt små børn. Der er en god 

kontakt til publikum undervejs, og hun formår at rammesætte teaterbegivenheden på en 

måde, så der skabes et fokuseret rum, hvor forestillingens forløb kan udspille sig. På den 

måde får forestillingen skabt sine egne adgangsbetingelser som en væsentlig del af 

udtrykket. Scenografisk rummer forestillingen elementer af magi, der er med til at bidrage 

til en forundring, som er en væsentlig del af forestillingsoplevelsen. Med træet som visuelt 

og narrativt omdrejningspunkt for årets gang skabes en solidarisk situation, hvor såvel 

skuespiller som publikum oplever årstiderne, frem for en pædagogisk orienteret lære om 

årstiderne. Nanni Lorenzens kontakt med børnene er præget af et engagement og en lyst til 

både at spille og til at bruge de konkrete 40 minutter i selskab med dem. Forestillingen 

slutter således af med, at karakteren konstaterer, at det blev en ganske særlig dag. Denne 

replik er en gentagelse af en indledningsreplik, men på et andet repræsentationsniveau; for 

hvor indledningsreplikken henviste til forårets komme og altså til fortællingens ’store tid’, 

så henviser afslutningsreplikken til forestillingens ’lille tid’ og til, at vi lige har oplevet alle 

fire årstider: 

”jeg vidste det … at i dag blev en særlig dag. Alle årstiderne kom forbi, forår, 
sommer, efterår og vinter.” (Knopper 2006, 8) 

Således skaber forestillingen et dobbelt erfaringsrum, som både handler om mødet mellem 

skuespiller og tilskuere – et møde, der i udgangspunkt er varmt og rart – og om at undres 

og glædes ved naturen og årets gang. Under mit træ lykkes som et bud på en 

småbørnsforestilling, der er åbnende i sin undrende tilgang til verden. Her er der plads til at 

gå på opdagelse og lege, opleve og erfare.  

Lilli 

Lilli er en forestilling for børn fra syv til tolv år, der havde premiere i 2008. Forestillingen 

har tre medvirkende: Lisbeth Knopper, Finn Rye og Uffe Kristensen, og er instrueret af 
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Kurt Bremerstent med manuskript af Sven Ørnø.78

Forestillingen handler om den uskyldige og gode Lilli, der på selvmordets rand 

møder dukken Gulerodstop. Han overtaler hende til at ændre planer og slutte sig til hans 

dukketeatertrup som sanger. Det sker blandt andet med ordene: ”Fortæl mig din historie, 

alle har en historie.” Herefter bliver Lilli langsomt en accepteret og vigtig del af truppen, 

der også består af de to personer Kaptajn Coq og Golo samt dukkerne Rey, Mimi og 

 I Lilli kombineres dukker og 

skuespillere – en kombination, der er afgørende for forestillingen og dens måde at 

fremstille sin tematik på, fordi det er med til eksplicit at synliggøre den dobbelthed, der 

gælder for såvel skuespil som dukketeater: at skuespilleren og dukken indtager en 

dobbeltposition som både realt tilstedeværende person henholdsvis dukke og som fiktiv 

karakter. Kombinationen af dukker og skuespillere er – som jeg vil påpege i analysen – et 

afgørende greb i forhold til såvel forestillingens tematik som til dens 

udsigelseskonstruktion. 

                                                 
78 Forestillingen er baseret på Paul Gallicos bog Love of Seven Dolls (1954) (danske oversættelser: Lille mus og 
marionetterne, 1955, og Pigen og marionetterne, 1979), og på filmen Lili (Charles Walters, 1953). 
http://www.allmovie.com/cg/avg.dll?p=avg&sql=1:29368 og http://en.wikipedia.org/wiki/Lili. 

Lilli (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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Nichola. Takket være Lillis talent opnår truppen anerkendelse og ender med at optræde på 

’et rigtigt, fint teater’. Her møder hun sin drømmehelt, akrobaten Balotte, de to forelsker 

sig, og Lilli beslutter at forlade teatertruppen, hvis leder og dukkefører, Kaptajn Coq, 

behandler Lilli meget dårligt. Under sin endelige afsked med truppen overhører Lilli en 

diskussion mellem Kaptajn Coq og dukkerne, hvilket får Lilli til endelig at indse, at også 

Kaptajnen holder meget af hende, hvorfor hun beslutter sig for at blive, og hele historien 

kan ende godt. 

I forestillingens første scene introduceres historien af dukken Gulerodstop på 

følgende måde: 

”Ja, så fik de hinanden. Det føles ikke som om, det var så længe siden, at Lili 
stod ved Seinen med sin kuffert og ville drukne sig selv. Hun var ulykkelig, Jeg 
tror aldrig, jeg har set så ulykkelig en pige. Hun havde ingen familie, hun havde 
mistet sit arbejde, ja, sit sidste arbejde, for hun havde også mistet sit forrige. 
Hun følte ikke, at hun duede til noget som helst, det eneste hun havde tilbage, 
var et slidt billede af den berømte akrobat, Balotte, som hun beundrede så 
meget. Ja, hun var nærmest forelsket i ham, for hun havde set ham optræde en 
gang og havde talt med ham bagefter. Han gav hende billedet. Hun syntes, han 
var så flot i sit trikot. Men nu stod hun der, uden arbejde, uden fremtid og 
ingen steder at gå hen. Helt alene i verden. Hun stod der og ville kaste sig i det 
kolde, mørke vand.” (Ørnø 2008, 2) 

Dette tidsmæssige spring er et afgørende fortælleteknisk greb, idet vi hermed som 

recipienter forsikres om, at den sørgelige og barske fortælling ender godt. Således forsikret 

springes der tilbage til starten på Lillis og Kaptajn Coqs dukketeater, nemlig 

selvmordsforsøget. Herefter forløber plottet kronologisk, dog med fortællende indslag om 

forskellige fortidige hændelser. Disse fortællinger, fortalt af den tredje person i 

teatertruppen, Golo, omhandler især Kaptajn Coq og er medvirkende til at forklare hans 

figur: Når han er så vred og ude af stand til at gengælde Lillis kærlighed, er det på grund af 

en traumatisk fortid. Kaptajnen er et talent fra en stor artistfamilie, der som soldat 

medvirker i en skyttegravskrig. Her redder han Golos liv, men må betale med et stift ben 

og opgive akrobatdrømmene. På felthospitalet skaber han dukkerne, der bliver til hans 

levebrød, men vigtigere, også hans talerør i forhold til de gemte følelser og uudtrykte 
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behov. Kaptajn Coq bliver med sin baggrund en spejling af artisten Balotte, som Lilli hen 

mod slutningen næsten bliver gift med. Balotte er repræsentationen af Kaptajn Coqs 

drømme og alt det, han måtte opgive, herunder nok så væsentligt også næsten Lillis 

kærlighed. Og heri ligger finurligheden ved indledningens afsløring af, hvordan 

forestillingen ender. Den lovede ’happy ending’ hentyder nemlig til Balotte og Lilli, som 

næsten får hinanden – altså den udgang, der næsten forhindrer forestillingens virkelige 

’happy ending’, hvor Kaptajnen og Lilli får hinanden i den egentlige slutning på stykket. 

Den indledningsvist etablerede forventning destabiliseres således i en slutning, der dermed 

også bryder den etablerede forventning om, hvad den gode slutning er – og hvad der er 

godt og ondt. 

Visuelt er scenen 

domineret af dukketeater-

vognen, der er placeret midt på 

scenen og er der, hvor dukkerne 

befinder sig. Her er en 

dukketeaterscene, der bruges til 

forestillingerne i forestillingen, 

men derudover rummer vognen 

alt nødvendigt udstyr for en 

omrejsende teatertrup. Der er 

klapbord og udtræksseng, kage-

dåser og kufferter, plads til 

udskiftelige sceneforhæng, Kap-

tajnens vinflaske og Lillis 

vandfad. Den store dukke-

teatervogn kan køres rundt af 

skuespillerne, hvilket bruges til 

at markere teatrets rejse fra sted 

til sted, uden at der i øvrigt 

foretages sceneskifte. Rundt Lilli (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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om scenen hænger et råhvidt forhæng i en halvcirkel samt tørresnore og petroleumslamper, 

der også bæres rundt af spillerne under forestillingens indledning, og som pustes ud, da 

forestillingen slutter. Den elektriske lyssætning medvirker til at indramme de egentlige 

dukketeaterscener, men derudover markerer lyset også stemninger, som når et koldt, blåt 

lys anvendes i den scene, hvor Lilli vil springe i Seinen. Scenografien og kostumerne er 

gamle og slidte og er således med til at skabe en sensorisk oplevelse af en i øvrigt ubestemt 

fortid. Dog er omtalen af skyttegravene og ’krigen’ med til at skabe en ide om, at vi 

sandsynligvis befinder os i mellemkrigstiden. I modsætning til den lettere uspecificerede 

tidsangivelse er stedsangivelsen nøjagtig: Vi befinder os i Frankrig, i indledningen i Paris, 

Lilli bliver betegnet som ”en bondetøs fra Bretagne”, og teatret, de spiller på i slutningen, 

er i Nice. Det franske spiller således en væsentlig rolle for forestillingens ’kolorit’, og det 

franske skabes blandt andet ved hjælp af dukken Reys franske accent og brug af bandeord 

som ’merde’. Desuden spises der pølse fra Alsace og croissanter. Det geografiske er måske 

ikke vigtigt for handlingen som sådan, men den præcise stedsangivelse bliver en 

stemningsskabende del af forestillingens visuelle og auditive udtryk.  

Dukkerne indtager en dobbeltposition på forestillingens fortalte niveau: Dels kan de 

opfattes som selvstændige figurer, som Lilli opbygger en relation til, og dels er de talerør 

for Kaptajnen – altså dukkeføreren. Som selvstændige figurer viser de, hvordan Lilli formår 

at skabe venskaber og ved hjælpsomhed og ærlighed at blive en uundværlig del af truppen 

trods indledende skepsis fra eksempelvis Mimi, truppens andet kvindelige islæt. Som 

karakterer, der hver især inkarnerer én egenskab, er dukkerne medvirkende til at gøre 

forestillingen morsom. Her er især den gavtyveagtige charmør og bedragerræven Rey 

central. I ét og alt og forsøger han at charmere sig til sit eget bedste, men opnår det aldrig 

alligevel. Også Mimi er morsom som den ældre kvinde i teatertruppen, der er stereotypen 

på en falleret primadonna.  

Men i forhold til forestillingens tematik er dukkernes funktion som talerør for 

Kaptajnen helt central. Dette antydes allerede i det første møde mellem ham og Lilli, 

nemlig da hun står ved floden. Han kommer forbi, ser hende og skal lige til at tale til hende. 

Han tier, kigger ned på dukken og går derefter ind i dukketeatervognen, hvorefter 

Gulerodstop dukker op. Helt åbenlys bliver sammenkoblingen til slut, hvor man ser 
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Kaptajnen i dialog med Rey og Gulerodstop om, hvad der skal ske med teatret efter Lillis 

bortrejse: Dukkerne skal brændes. I en gradvis afsløring ser vi Kaptajnen sidde i 

dukketeatervognen i dialog med de dukker, han har på hånden – først gennem det forhæng, 

der afskærmer dukketeatrets bagside, men undervejs fjernes forhænget, og sammenhængen 

mellem dukkerne og Kaptajnen bliver helt eksplicit. Dette er den første gang i 

forestillingen, hvor Kaptajnen er synlig som dukkefører.  

I Lilli tematiseres forholdet mellem det gode og det onde; en relation, der primært 

skildres i forholdet mellem Lilli og Kaptajn Coq, der umiddelbart er to diametrale 

modsætninger – den ene god og venlig, den anden ond og afvisende. Men helt så simpelt er 

denne tematik ikke skildret, og her er det afgørende, hvordan de forskellige figurer indgår i 

forestillingens komplekse udsigelseskonstruktion. Som allerede antydet er Kaptajnen en 

sammensat herre, der dårligt kan karakteriseres som entydigt ond. For det første spejler 

Kaptajn Coq Lillis drøm om akrobaten Balotte – han er så at sige den akrobat, hun ville 

have drømt om, hvis ikke krigen var kommet på tværs. Det vil altså sige, at der faktisk er en 

helt reel forklaring på og mulighed for at forstå, hvorfor han opfører sig, som han gør. For 

det andet må man som tilskuer, om ikke før, så i hvert fald i slutningen, forholde sig til, at 

det også er ham, der er dukkefører og dermed udsigelsessubjekt for alle de udsagn, 

dukkerne kommer med. Vi har altså at gøre med en karakter, som ikke bare er en kompleks 

personlighed, men som også henvender sig til sit implicitte såvel som sit reale publikum på 

en kompleks måde. 

Kompleksiteten i udsigelseskonstruktionen er også gældende for forestillingens 

anden skuespiller. Som den klassiske hjælper går Golo ind som mellemmand mellem de to 

personer: Han mindsker konflikterne, er den, der har sympatien for og loyaliteten i forhold 

til Kaptajnen, men som også trøster og hjælper Lilli, når det bliver for meget. Samtidig er 

Golo forestillingens klovn, der med tryllenumre og flyvende knapper letter stemningen – 

ikke bare for de andre karakterer, men også for det reale publikum. Golo navigerer altså i 

lighed med Kaptajn Coq på flere forskellige niveauer i forestillingens 

udsigelseskonstruktion. Det gør han, når han som en anden scenetekniker sætter lys på 

teatervognens lille dukketeaterscene, og det gør han, når han i episk form rammesætter 

fortællingen i en direkte henvendelse til os som tilskuere. 
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Lilli, derimod, er som karakter den samme glade og omsorgsfulde person, hvis eneste 

krav er at få lov til at holde af og høre til. Det er dette grundlæggende behov, der er i 

konflikt med Kaptajnen, hvilket altså er lige ved at ende med Lillis farvel til truppen. I løbet 

af forestillingen skildres det, hvordan Kaptajnen konfronteres med og reagerer på Lillis 

omsorg: I mange scener er det tydeligt, at han egentlig gerne vil være venlig, men ikke er i 

stand til det, hvorfor forsøget erstattes af vredesudbrud. Dette handlingsmønster 

kulminerer i en scene, hvor Kaptajnen aer en sovende Lilli, men da hun vågner af 

berøringen, faktisk bortviser hende fra truppen. Det springende punkt i relationen mellem 

Lilli og Kaptajnen er, hvorfor Lilli bliver. Hendes egen begrundelse er, at dukkerne holder 

så meget af hende, og at hun holder af dukkerne, og at dette opvejer Kaptajnens ondskab: 

”Lili: Jeg har elsket jer alle sammen så højt, af hele mit hjerte. Jeg elskede også 
Michel [Kaptajn Coq] og jeg ville have givet ham alt, men han gav mig kun 
bitterhed og ondskab. Min kærlighed blev til had, og jo mere jeg hadede ham, jo 
mere elskede jeg jer alle sammen. Det gør for ondt at blive, lad mig gå” (Ørnø 
2008, 41, Lisbeth Knoppers noter ) 

Dette forhold til dukkerne er interessant, fordi det også peger på Lillis syn på 

dukkerne. Det er en væsentlig pointe ved forestillingen, at tilskuerne ser dukkerne i deres 

dobbeltposition, men hvad med Lilli? Ser hun dem også som et udtryk for Kaptajnens 

positive sider og som hans forsøg på at kommunikere og udtrykke undertrykte følelser, 

eller ser hun udelukkende dukkerne som selvstændige figurer? Jeg vil argumentere for, at 

dukkerne i forestillingen har begge funktioner, og at det derfor er væsentligt for at redegøre 

for Lillis motivation, hvordan hun ser dem. Dette handler også om det forhold, at 

Kaptajnens kærlige følelser ikke kun kommer til udtryk gennem dukkerne, men også 

gennem de forgæves forsøg, han selv gør, og den tydelige misundelse og frustration, han 

oplever, når han overværer Lillis og Golos venskab. Tilsyneladende er der intet i 

fremstillingen af Lilli, der indikerer, at hun er vidende om Kaptajnens skjulte kærlighed og 

hendes egen betydning for ham. Hun giver udtryk for et håb om, at han vil ændre sig, men 

ikke, at hun er bevidst om hans skjulte positive sider. I og med at Lilli ikke forstår 

dukkernes dobbeltbundethed, fremstår hun som den uskyldige og naive person uden 

bagtanker og skjulte hensigter – og det er disse karaktertræk, der i sidste ende er 
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medvirkende til, at hun faktisk når ind til Kaptajn Coq. Lillis erfaring af dukkernes 

dobbeltstatus på det symbolske niveau spejler sig i vores erfaring af det samme på det 

sensoriske niveau: Vi oplever dukkerne som ’levende’ figurer i kraft af animationen, 

samtidig med at vi godt ved, at de er førte.79

Forestillingen Lilli er centreret omkring den omrejsende teatertrup, hvilket giver 

rigelige muligheder for teater i teatret. Denne dobbelthed benyttes i løbet af forestillingen 

også til at kommentere på teatrets status: Det gælder, når den omrejsende teatertrup opnår 

anerkendelse og bliver inviteret til at spille på det rigtige teater. Såvel Golo som dukkerne 

og Kaptajnen indtager på forskellig vis en dobbeltposition i forestillingen som henholdsvis 

forestillingens fortæller, dukker, der spiller dukker, og dukkefører, der spiller dukkefører. 

Lilli er – i modsætning til de andre – sig selv, også når hun optræder. Det gælder i 

  

                                                 
79 Spørgsmålet om, hvordan dukkerne aflæses i teatret, er centralt i dukketeatret, hvor der er to forbundne 
teoretiske traditioner, der begge kobler den rene aflæsning af dukkerne til det naive, indlevende, emotionelle 
osv., mens aflæsningen af dukkerne som dukker styret af en dukkefører er koblet til egenskaber som 
refleksion, osv. Det er denne forestilling om den rene aflæsning, der i Lilli kobles til forestillingens titelperson, 
men ikke til tilskuerne, der således fremstår som mere reflekterede end Lilli, idet de formodes at beherske et 
dobbelt blik på dukkerne. En uddybning af dette samt en undersøgelse af børns reception af 
dukketeaterforestillinger kan ses hos Reason (2008). 

Lilli (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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forestillingens anden scene, hvor Gulerodstop overtaler hende til at tage skoene på, droppe 

selvmordstankerne og i stedet synge en sang. Her viser det sig, at der har været publikum til 

samtalen/forestillingen, og at dette publikum er så begejstret, at teatret modtager flere 

penge end sædvanligt: 

”Golo: Ja, og så fik hun altså lov til at rejse med os. Der var en masse 
mennesker, der havde stået og set Lili tale med dukkerne, og det var tydeligt at 
Lili var rigtig god til det. Ja, hun var så uskyldig og sød sammen med dem, og 
det kunne folk godt lide. Sammen med dukkerne ville hun kunne trække en 
masse mennesker til, og vi kunne tjene penge.” (Ørnø 2008, 11) 

Det gælder også teatrets sidste forestilling, som publikum dukker op til med begrundelsen:  

”Golo: De følte, at de kendte Lili og dukkerne lige så godt som deres egen 
familie. De var bedrøvede over, at dette var den sidste, men de måtte bare se, 
hvordan dukkerne og Lili ville sige farvel.” (Ørnø 2008, 32).  

Lilli er altså Lilli, ligegyldigt hvilket forestillingsniveau, hun befinder sig på. Dog er det jo 

ikke sådan, at karakteren Lilli er identisk med skuespilleren Lisbeth Knopper, der ikke er 

’sig selv’ i løbet af forestillingen. 

Med dette in mente kan forestillingens god/ond-tematik nuanceres: Der er i lige så 

høj grad tale om en konflikt mellem simplicitet og kompleksitet. Forestillingens emotionelle 

konflikt er bundet op på personernes manglende evne til at navigere i dette sammenstød: 

Ikke før Lilli erkender sammenkoblingen mellem dukker og Kaptajn Coq, og Kaptajn Coq 

overvinder sin totale adskillelse af ’sig selv’ og dukkerne, kan forestillingen ende godt. Det 

vil sige, at vi har at gøre med en forestilling, hvor det symbolske niveau er koblet direkte til 

udsigelseskonstruktionen, og at udfordringen af os som recipienter er, hvorvidt vi er i stand 

til at navigere rundt i og aflæse disse. 

Som opspil til en æstetisk erfaringsproces rummer Lilli nogle afgørende kvaliteter. 

Dels formår forestillingen at tage sine recipienter seriøst. Der er tale om en kompleks 

udsigelseskonstruktion, som forventer af sin implicitte recipient, at han/hun er i stand til at 

aflæse forestillingens fordoblinger i fortællestrukturen: Vi kan i modsætning til Lilli se 
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dobbeltheden i Kaptajnens figur. Samtidig er det en forestilling, der bryder med sin egen 

forventningshorisont i sin strukturering af den fortalte tid, således at den lykkelige slutning 

viser sig at være en anden end den, vi troede, den var. 

Lillis kunstneriske kvalitet ligger i forestillingens evne til iscenesættelsesmæssigt at 

kombinere det symbolske, artistiske og sensoriske niveau på en måde, hvor de alle 

understøtter oplevelsen af et reelt dilemma. I sin dobbelte brug af dukkerne får 

forestillingen formidlet de store følelser på en nuanceret og kompleks måde, som udfordrer 

sit publikum. Den umiddelbart historie om mødet mellem godt og ondt viser sig at være 

mere kompleks, og vi erfarer som tilskuere dilemmaet mellem en umiddelbar sympati for 

Lilli og en forståelse for Kaptajnen. Ved at gøre den implicitte recipient til mervidende end 

den gode Lilli, placerer den også os i en position, hvor vi ikke kan indtage den rene, gode 

og naive tilgang til forestillingens univers. 

Mens vi venter  

Med den tredje vinterkabaret produceret af 

Randers EgnsTeater har teatret efterhånden 

gjort sig nogle erfaringer med formen rent 

kunstnerisk og i forhold til at skabe et format, 

der også passer til den efterfølgende 

forsamlingshusturne. Mens vi venter er 

instrueret af Hans Henrik Clemensen og har 

skuespillerne Lisbeth Knopper, Lone Rødbroe 

og Uffe Kristensen samt pianisten Pojken 

Flensborg på scenen. Scenografien er lavet af 

Sus Haugland, og Peter Friis har været 

koreograf. De fleste tekster og musikstykker til 

forestillingen er bearbejdninger af eksisterende 

numre. Som året før spiller kabareten i 

Randers EgnsTeaters sal med cafeopbygning, 

således at der stadig er tale om en intim Mens vi venter (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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forestilling, men uden den interaktion mellem salen og scenen, som har været en del af 

formen de foregående år. Skuespillerne gør deres entre fra bagscenen og har dermed ikke 

en ’hilse-tur’ gennem salen ved forestillingens start. 

Som overordnet form er Mens vi venter kun løseligt bundet sammen af den tematik, 

som også titlen hentyder til: I bund og grund går livet, mens vi venter. Indledningsvis 

skabes en ramme om kabareten i form af en sketch med tre karakterer på en banegård, 

hvor det meddeles, at toget er forsinket på ubestemt tid: De har værsgo at vente. Imens går 

uret på bagscenens banegårdsscenografi amok, og viserne snurrer hurtigt rundt i en 

illustration af tidens og livets gang. De efterfølgende numre er tematisk og formmæssigt 

små selvstændige indslag, kun i ét tilfælde går karakterer og strukturer igen. Afslutningsvis 

bindes forestillingen sammen ved en gentagelse af indledningssangen, nu med refrænet i 

datid: ’Mens vi ventede’. 

Forestillingen foregår på en mindre scene med en bagvæg af matterede hvide 

plastplader med indbygget skydedør midtfor. I den ene side af scenen er klaver og pianist 

placeret, afgrænset fra det øvrige scenerum med et lavt, hvidt træstakit. I den modsatte side 

er placeret en hvid bænk. Når skydedøren åbnes, kommer endnu en bagscene til syne med 

et realistisk maleri af en automatisk glasdør og det bagvedliggende udenfor. Dette maleri 

henviser sammen med et stort banegårdsur hængende over bænken til indledningens 

banegård. Uret er indledningsvis ikke som forventet sat korrekt – i stedet kan uret noget 

andet, nemlig dreje meget hurtigt rundt, hvilket bruges flere gange i løbet af forestillingen. 

Første gang kædes det sammen med togets forsinkelse og er altså direkte motiveret i det 

sceniske handlingsforløb. De andre gange i løbet af forestillingen virker det underligt 

umotiveret og formår ikke at etablere en metaforisk kobling mellem kabaretens 

overordnede symbolske tematik og de enkelte numre. Heller ikke lyssætningen med en del 

farveskift og markante farver på bagvæggens hvide plast virker særligt velfungerende. 

Lyssætningens rumskabende funktion modvirkes af den meget konkrete scenografi. 

Kabareten trækker genremæssigt på satiren som udtryksform, og mange af numrene i 

Mens vi venter tager fat i et af ’tidens problemer’, der gøres nære ved for eksempel at 

kommentere på klimadebatten i et grotesk nummer om fejlkønnede ænder ved Randers 
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Fjord. Og ifølge Hans Henrik Clemensen er netop denne kobling central for intentionerne 

bag forestillingen: at finde en form, hvor der kommenteres på det helt aktuelle: 

”Uden at blive alt for alvorlig vil jeg sige, at der er bidske og morsomme 
kommentarer til helt vedkommende samfundsproblemer […] Der er en 
tendens i tiden til, at vi skaber vore egne regler. Mange har svært ved at lytte og 
endnu sværere ved at respektere andres regler.” (Hans Henrik Clemensen i 
Stryhn 16/1 2009) 

Denne og andre tematikker præsenteret i samme interview kan genkendes i kabareten. For 

eksempel er manglende ansvarlighed og respekt temaet i den sketch, hvor vi som publikum 

bliver tilhørere til et parterapeutisk foredrag. Lisbeth Knopper og Uffe Kristensen 

demonstrerer som parret Inge Lise og Svend ufrivilligt deres egen håbløse og uerkendte 

situation ud fra mottoet: ”Kom over krisen med Svend og Inge Lise. Få gnisten igen med 

Inge Lise og Svend.” I denne sketch bliver det et problem for det satiriske, at pointen bliver 

for tydelig – allerede fra sketchens start er spændingerne mellem parret tydelige, og den 

hurtige og voldsomme eskalering af konflikten bliver urealistisk: Hvem kan få sig selv til at 

Mens vi venter (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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være så pinlige i fuld offentlighed? Personerne på scenen bliver latterlige, hvilket svækker 

det satiriske indhold. Lisbeth Knoppers sketch med læreren, der bruger sommerferien på 

efteruddannelse i bokseringen for at være i stand til at tackle Tommy fra syvende, er 

morsom og afklædende. Men i forhold til at være en aktuel kommentar til tidens problemer 

er det afgørende, at der ikke blot grines af figurerne, men også skabes en form for sympati, 

der åbner for en identifikation. Ellers kan vi som publikum ikke genkende og forholde os 

til de præsenterede problematikker, der så bliver affærdiget som ’de andres problemer’. Det 

er også afgørende for en satirisk form, der tager udgangspunkt i kendte typer og kendte 

problematikker, at der faktisk tilføres noget nyt, at den konkrete iscenesættelse bearbejder 

problematikken på en måde, der virker igangsættende for den æstetiske erfarings spil 

mellem sansning og refleksion. Det kan være via en omvending af stereotypier, et 

overraskende sympatiskifte eller en lille usikkerhed i aflæsningen, der udfordrer den klare 

diskursive forståelse. 

Et vellykket eksempel på dette findes i sketchen Malt, hvor Lone Rødbroe spiller 

konen, der efter knap 50 års ægteskab iscenesætter et spektakulært mord på ægtefællen, 

fordi han værdsætter sin ølbrygningshobby mere, end han værdsætter hende. Nummeret 

bliver interessant, fordi det kombinerer sympati (for en morder!), komik og afslutningsvis 

tragik, da det viser sig, at manden i sit efterladte udkast til en guldbryllupstale fortryder sine 

ord om, at de 250 kg malt var ”det bedste, hun nogensinde havde givet ham”. Nuancerne i 

fremstillingen er i høj grad båret af Lone Rødbroes fine karakterfremstilling, hvor hun helt 

tæt på publikum gestalter skiftene i figuren fra det rasende og forargede til det triste. 

En af de muligheder, som kabaretformen tilbyder, er at bearbejde et ældre kendt 

materiale og dermed lade betydningsdannelsen fra det oprindelige nummer spille med. I 

Mens vi venter er denne mulighed især udnyttet i to numre, Obama og Fuck. Sidstnævnte er en 

parafrase over Bernhard Christensens melodi til Poul Henningsens tekst Naa (1937). Med 

den historiske klangbund fremstilles præcist en sproglig forskydning, hvor erstatningen af 

’nå’ med ’fuck’ fremstår troværdig, hvilket i sig selv måske er foruroligende, men Lone 

Rødbroe demonstrerer i sin fremførelse, at også dette udskældte bandeord kan fremføres 

med mange nuancer og betydningslag. 
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Et af de alvorlige og politiske numre i kabareten er Uffe Kristensens sang Tidens trend, 

hvor han indledningsvis causerer over, at hvor man før skelnede mellem ’in’ og ’yt’, taler 

man i dag om ’trends’. I den efterfølgende sang fremstilles forskellige 

ungdomsproblematikker, der alle afvises med refrænet ”hvis det er tidens trend, så vil jeg 

hellere være yt.” Sangen er følsomt og indlevet fremført, og pointerne udvikler sig fra 

første trend med piercinger osv., der først 

og fremmest rammer tilbage på 

hovedpersonen som en lidt gammeldags 

person. Med de næste vers’ gadekampe, 

bandeoprør og nazistiske tendenser bliver 

sangen indigneret, og det fremgår klart, at 

der er alvorlige problemer forbundet med 

’nutidens trends’. Sangen afsluttes med at 

pege tilbage på de utrendy voksnes ansvar 

for, at tingene er gået, som de er gået, og 

med en opfordring til at tage afstand og til 

at turde stå ved bestemte værdier, også 

selvom de er ’yt’. Netop ved at være 

kabaretens eneste rendyrkede alvorlige 

nummer er det medvirkende til at skabe en 

dynamik numrene imellem, som også giver plads til det rendyrket komiske. Det gælder 

Lisbeth Knoppers og Lone Rødbroes Bitten og Bente fra Randers Seniortamburkorps 

(sponsoreret af Tena), der trods GPS på trækbasunen ikke har kunnet følge efter 

tamburmajorens store bagdel og derfor er endt på teatret i stedet for på stadion. I deres 

præcise fremførelse af de to lattervækkende skikkelser, som trods udtalte fejl og mangler 

også er lidt dejlige, får Lisbeth Knopper og Lone Rødbroe tekstens komiske elementer 

frem på fin vis.  

For kabareten som helhed er rytmen i forestillingen og kombinationen af de 

forskellige numre lige så vigtig som den sammenbindende tematik. Der er tale om en 

underholdende genre, og der skal gerne være en afbalancering af det morsomme og det 

tankevækkende og mellem musikalske indslag og tekstbaserede sketches. En stor del af 

Mens vi venter (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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numrene i Mens vi venter er det hele på én gang: lidt morsomme, lidt satirisk bidende og lidt 

alvorlige. I sin helhed fungerer kabareten bedst, hvis dynamikken og udviklingen ikke kun 

foregår inden for rammerne af det enkelte nummer, men også i helheden, og her mangler 

Mens vi venter både noget i den rent sjove og i den rent alvorlige ende af spektret – også hvis 

man sammenligner med kabareten fra 2008, To sild og en ristet. Kabaretens kunstneriske 

kvalitet kunne ligge i den æstetiske erfaring, der opstår som en refleksion over 

sammenhængen mellem de forskellige tematikker og karakterer i de enkelte numre. 

Hermed ville de ofte tydelige pointer kunne koble sig til et mere komplekst 

refleksionsniveau. Heri kunne en afgørende rolle spilles af nummeret Finale, der kobler 

direkte til forestillingens indledning og samler op på de forskellige temaer og karakterer, vi 

har mødt. Men det ville kræve, at slutnummeret gav os en ny og overraskende oplevelse af 

sammenhæng, som retrospektivt antyder en rød tråd. I stedet bliver det en gentagelse af 

indledningens ret tilfældige opremsning af forskellige begivenheder, der kan ske, ’mens vi 

venter’. 

Organisationsanalyse 

Som det er tydeligt i den kunstneriske profil, producerer Randers EgnsTeater en række 

meget forskellige forestillinger. Teatret har siden sin oprettelse i 2000 haft et konstant 

stigende aktivitetsniveau og har løbende inddraget flere forskellige forestillingstyper. I det 

følgende vil jeg se på, hvordan denne mangfoldighed af opgaver løses organisatorisk på 

teatret. Fokus vil være på forholdene for det kunstneriske arbejde, både i sammenhæng 

med det administrative og i forhold til de mange forskellige opgaver, der skal løses for at 

realisere visionen om at blive ’hele byens teater’. Analysen i dette kapitel afspejler denne 

forandring: Det første interview er gennemført i april 2007, mens det sidste er fra juni 

2008. Det betyder, at interviewene i sig selv afspejler den forandring, som Randers 

EgnsTeater gennemgår i disse år. 

Til trods for en fordobling af antallet af fastansatte er det stadig kendetegnende for 

Randers EgnsTeater, at det er en lille organisation. Det er medvirkende til, at alle i 

organisationen har mulighed for at have et overblik og se deres egne ansvarsområde i en 

sammenhæng. Teatret er ikke større, end at det stort set kan lade sig gøre at samle alle hver 
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mandag morgen. Dette er sandsynligvis en medvirkende årsag til, at det administrative og 

det kunstneriske hænger godt sammen på teatret. Det ses, når tidligere administrator 

Susanne Vestergaard beskriver sit forhold til teatrets kunstneriske arbejde: 

”Ja, ja, jeg har sør’me også meninger om det [kunstneriske arbejdee]. Jeg har 
meninger om alting og også om det, men det er selvfølgelig set ud fra et 
praktisk synspunkt og administrationssynspunkt, […] det er meget mere 
konkret. De får lov til at tænke over, hvad skal det være, hvad skal det handle 
om, hvem skal være med og hvem skal ikke være med, hvor jeg bare sådan 
siger, er det smart at han er fra København i stedet for at tage en fra Århus?Det 
er meget mere praktisk, […] jeg ved godt, at de skal nok lave det kunst, der skal 
til, så det blander jeg mig ikke i, jeg stiller bare spørgsmål, hver gang jeg bliver 
spurgt.” (Vestergaard 7/6 2007) 

Der er altså en oplevelse af, at også det kunstneriske personale forstår, at det at det er 

nødvendigt både at tage kunstneriske og praktiske hensyn, for at teatret fungerer. Med 

udgangspunkt i mit analysemateriale er spændingen mellem det administrative og det 

kunstneriske ikke karakteristisk for Randers EgnsTeater. Som nævnt i kapitel 4 er det ellers 

en gennemgående pointe i analyser af større kunstneriske organisationer (se Røyseng 2006; 

Wennes 2007; Wennes 2002). Det er kendetegnende for de udførte interviews, at 

interviewpersonerne udtrykker en god og gensidig forståelse for hinandens arbejdsområder 

og en bevidsthed om betydningen af, at alle har en forståelse for teatrets samlede 

organisation. Denne bevidsthed er naturligvis kommet under pres af, at teatret er vokset så 

kraftigt, som det er, men samtidig er det kendetegnende, at en del af personalet på teatret 

har indsigt i andre dele af teaterdriften end den, der er deres primære arbejdsfunktion. Det 

gælder Tine Eibye, der nu primært er administrativ medarbejder, men som også har været 

skuespiller på teatret, og det gælder Kurt Bremerstent, der som nuværende tekniker fortsat 

også i begrænset omfang vil fungere som instruktør. Det giver mulighed for, at det 

organisatoriske helhedsperspektiv også kan videreføres i en større organisation.  

En del af denne helhedsforståelse stammer givet fra det faktum, at de fastansatte 

skuespillere på Randers EgnsTeater varetager arbejdsopgaver og ansvarsområder, der ikke 

er knyttet snævert til skuespilfaget. For Lisbeth Knopper giver det en anden type 
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indflydelse, og hun beskriver, hvordan det at være skuespiller på Randers EgnsTeater også 

inkluderer et bredere kunstnerisk ansvar: 

”Så det synes jeg jo også er spændende. Et er at være skuespiller og bare – i 
gåseøjne – tage sig af det at spille en given rolle i en bestemt forestilling. Men 
her der er jeg med til at spille for alle mulige slags børn og alle mulige familier, 
der kommer ind og ser forestilling også – og også voksne, for eksempel 
kabareten. Og det er at brede sig vidt, og det kan jeg godt lide. Det synes jeg er 
skidespændende. Og selvfølgelig også at være med til at bestemme, hvad der 
skal spilles. Hvad for nogle historier tager vi op? Får vi skrevet noget selv? Og i 
så fald: Hvem skal så skrive til os?” (Knopper 29/5 2008) 

Også rent praktisk er der opgaver, som hører med til at være skuespiller på et mindre, 

delvist turnerende teater. På turneer skal man selv være med til at stille op, og under 

prøveforløbet er der ikke alle de servicefunktioner tilknyttet i form af skræddersal, sminkør 

osv., som man finder på de store teatre. Disse forhold peger på, at Randers EgnsTeater til 

en vis grad kan karakteriseres som et gruppeteater. Lisbeth Knopper giver udtryk for, at 

skuespillerne ikke indtager en særstatus på Randers EgnsTeater: 

”Man skal måske være den type, der ikke føler sig for fin til den type opgaver. Og 

man skal ikke føle sig højt hævet over de andre og føle, at man absolut er den, der skal have 

særbehandling. Det ville ikke gå her i vores hus. Så sådan helt firkantet: Dem, der skal have 

særbehandling inden for vores branche – for eksempel forskellige skuespillere – dem kan vi 

ikke så godt arbejde sammen med.” (Knopper 29/5 2008) 

Denne beskrivelse af skuespillerens funktion trækker på en forestilling om, at 

Randers EgnsTeater på afgørende punkter adskiller sig fra andre teatre. Her trækker 

Lisbeth Knopper på en modstilling mellem på den ene side Randers EgnsTeater som et lille 

sted med en bredt defineret skuespillerfunktion og på den anden side institutionsteatret, 

hvor skuespillerens arbejde defineres mere snævert. Beskrivelsen af det kunstneriske 

arbejde og forestillingerne om, hvordan dette adskiller sig fra det traditionelle 

institutionsteater, kan siges at være centrale i Lisbeth Knoppers forståelse af Randers 

EgnsTeater, og som sådan har stedets organisationskulturelle selvforståelse rødder i 

gruppeteatret. Modstillingen er i høj grad baseret på myter: Lisbeth Knopper trækker på 
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nogle bestemte forestillinger om teatrets ’institutionaliserede omgivelser’ i beskrivelsen af 

teatrets egen organisationskulturelle identitet som et sted, hvor det kunstneriske arbejde 

hænger sammen med de praktiske forhold:80

”Vi er helt nede på jorden, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan få 
noget kunst fra hånden. Vi behøver ikke være helt oppe under skyerne og tro, 
at vi er nogen, der svæver deroppe og er excentriske; vi kan altså godt lave god 
kunst alligevel.” (Knopper 29/5 2008) 

 

Når Randers EgnsTeater er organiseret på en måde, hvor det kunstneriske arbejde er tæt 

knyttet til det praktiske, hænger det givet sammen med, at teatret organisatorisk og 

kunstnerisk har rødder i børne- og gruppeteatertraditionen. Disse rødder præger også 

tilrettelæggelsen af det mere snævre kunstneriske arbejde. Et væsentligt kendetegn ved 

produktionen af børneteaterforestillinger i Danmark har været relativt lange kunstneriske 

udviklingsprocesser, hvor det samlede kunstneriske ensemble gennem en længere periode 

har været med til at frembringe forestillingens materiale (Dahl 2008, 49ff.). Dette præger 

også skuespillerens kunstneriske praksis. Her er der ikke tale om en traditionel 

skuespillerrolle, hvor den udøvende skuespiller står for den sceniske realisering af den 

skabende instruktørs og dramatikers værk. I sådanne produktioner bliver skuespilleren 

typisk en del af produktionsprocessen længe efter dramatiker, instruktør og scenograf. I 

modsætning hertil er en produktionsproces baseret på devising kendetegnet ved, at den 

kunstneriske skabelsesproces i høj grad foregår under prøverne.81

”Vi har prøvet lidt af hvert. Vi har også prøvet det, at der kun er to siders 
manuskript, som står i billedform nærmest, og hvor vi improviserer 

 Især i 

børneforestillingerne arbejder Randers EgnsTeater ud fra en kunstnerisk arbejdsmetode, 

hvor prøveperioden er en afgørende del af den kreative proces. Hvis der er et manuskript 

som udgangspunkt for prøveforløbet, er det typisk et nyskrevet udkast, som undervejs i 

prøveperioden bearbejdes og tilpasses det ønskede sceniske udtryk. I udviklingsprocessen 

er skuespilleren medskabende i forhold til stykket. Som Lisbeth Knopper beskriver det: 

                                                 
80 Her skelnes mellem et kulturperspektiv, der er internt, og et myteperspektiv, der handler om de normer og 
værdier, der findes i omgivelserne (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 2004, 9). 
81 Torunn Kjølner (2009) beskriver forskellen på devising og på den tekstbaserede produktionsmetode, som 
er udbredt på institutionsteatrene. 
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forestillingen frem. Det tager lang tid, og det kan være ualmindeligt opslidende. 
Det kan også være ualmindeligt sjovt, fordi man kommer mange veje rundt. Og 
på den måde er man rigtig meget med til at lave forestillingen selv fra bunden, 
fordi det er dine egne ord, det er din egen krop. Det er det eneste, du har at 
gøre med. Det er dit eget hoved – der sidder ikke en skribent og har tænkt det 
på forhånd, det, du skal sige, eller ’sådan og sådan gør karakteren’, eller hvad 
det kan være.” (Knopper 29/5 2008)  

Produktionsmåden er længerevarende og mere uforudsigelig end den traditionelle 

tekstbaserede. Og dette har sammen med Randers EgnsTeaters travle produktionsrytme 

betydet, at man til en vis grad har bevæget sig væk fra denne praksis. For som beskrevet 

ovenfor ligger den kunstneriske produktion på Randers EgnsTeater efterhånden i rimeligt 

faste rammer. Der er to store produktioner hver vinter med lange spilleperioder, og 

derudover er der så de forskellige produktioner for børn, der også skal turnere. Lisbeth 

Knopper beskriver, hvordan Randers EgnsTeaters nuværende aktivitetsniveau og 

planlægningsrytme ikke længere giver mulighed for de meget lange og åbne 

produktionsprocesser. Der er tale om en sammenhængende prøveperiode på fem til syv 

uger, hvorfor det er nødvendigt, at der som minimum ligger ”en god, gennemarbejdet 

synopsis” (Knopper 29/5 2008). I kombination hermed tegner Lisbeth Knopper et billede 

af, at teatret i deres produktioner skal være rimeligt sikre på, at forestillingen holder 

niveauet rent kunstnerisk. Det sikres blandt andet ved, at teatret i høj grad samarbejder 

med kendte kræfter: 

”Det er jo egentlig sådan i den her verden, at jeg selvfølgelig tænker: ’Vi skal 
også forny os, vi skal også lære nogle nye at kende indimellem’. Men når man 
nu ved, at der er nogle mennesker, som man fungerer med og laver gode 
forestillinger med – hvorfor så ikke hyre dem? […] Fordi der også skal en god 
pengepung til at sige: ’Vi rydder hele bordet. Vi tager kun nye folk. Kom, vi ser, 
hvad det kan’. Sæt det nu ikke gik – så ville det godt nok være en stor 
økonomisk bet at sidde med bagefter.” (Lisbeth Knopper 29/5 2008)  

Der er to pointer i det, Lisbeth Knopper her siger om valget af kunstneriske 

samarbejdspartnere: Den ene er knyttet til en erfaring for, at kunstnerisk samarbejde også 

er noget, der udvikles over tid. Som sådan er selv det, at Randers EgnsTeater har et mindre, 
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fast ensemble, et udtryk for, at kendskab til hinanden bidrager positivt i den kunstneriske 

skabelsesproces.  

Den anden pointe er, at Lisbeth Knopper i sit kunstneriske arbejde er bevidst om 

sammenhængen med økonomien. Kunstnerisk kvalitet forstået som en præsentation af ’det, 

vi godt ved, vi kan’ – altså det sikre – skal vejes op mod muligheden for en gang imellem 

også at sikre et udviklingsperspektiv ved at tage lidt større chancer. Det er dog måske værd 

at overveje, hvorvidt valget af kendte samarbejdspartnere er udtryk for, at teatret risikerer 

at havne der, hvor der satses på det sikre. Hvis man ser på teatrets nuværende kunstneriske 

profil og på kvaliteten af de forestillinger, jeg har præsenteret i kapitlet, er der forskel på de 

forestillingstyper. Det, som er Randers EgnsTeaters kunstneriske udgangspunkt, nemlig 

børneforestillingerne som Lilli og Eksemplardrengen, markerer et højt kunstnerisk niveau og 

kan således ses som et udtryk for, at det er kunstnerisk frugtbart at fastholde en åben 

prøveproces. I forhold hertil satses der væsentligt mindre i juleforestillingerne og i 

kabareten. Begge disse forestillingstyper spiller udelukkende lokalt og skal være i stand til at 

tiltrække et relativt stort publikum. På voksensiden er gæstespillene i højere grad end 

Et juleeventyr (Randers EgnsTeater/Søren Pagter) 
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egenproduktionerne eksperimenterende, og her præsenterer teatret gerne kunstneriske 

eksperimenter og også forestillinger, som ikke forventes at blive salgsmæssige succeser. 

Kravene til billetsalg til gæstespil er ikke nær så høje som til de stationære 

egenproduktioner, idet gæstespillene typisk kun spiller en enkelt aften på teatret.82

Opsummering 

 Så når 

Peter Westphael beskriver Randers EgnsTeaters profil som ’det smalle teater’, gælder det i 

højere grad gæstespillene og børneforestillingerne end de egenproducerede 

voksenforestillinger. 

Den udvikling, der er sket med Randers EgnsTeater siden opstarten i 2000, kan siges at 

være en bevidst udvikling hen mod at realisere målsætningen om at være ’hele byens teater’. 

Randers EgnsTeater har i høj grad satset lokalt og har efterhånden opbygget et stort lokalt 

publikum. I kraft af den brede forestillingsprofil og de mange forskellige aktiviteter er 

teatret blevet en væsentlig del af det lokale kulturliv. Den position er afgørende for, at 

teatret også politisk nyder en stor velvilje og respekt. Udviklingen har på afgørende punkter 

medført, at Randers EgnsTeater har forandret sig fra at være kunstnerisk og organisatorisk 

funderet i børne- og gruppeteatertraditionen til at kunne beskrives som et mini-

institutionsteater. Såvel Lisbeth Knopper som Peter Westphael lægger vægt på, at teatret 

skal være synligt lokalt, og den kunstneriske profil er efterhånden så bred, at teatret kan 

siges at leve op til institutionsteatrenes målsætning om alsidighed. 

Samtidig må man sige, at beskrivelserne af teatret som kunstnerisk organisation i høj 

grad skriver sig op mod netop institutionsteatret. Det er et gennemgående træk, at 

personalet ser nogle klare fordele i at være et lille sted, især i forhold til at undgå den 

organisatoriske kløft mellem det administrative og det kunstneriske. Når Lisbeth Knopper 

beskriver, hvordan det er hurtigere, at hun selv syr den tabte knap i sit kostume, så 

beskriver hun, hvordan det rent praktiske også kan ses som en del af det at producere 

teater, og hvordan den lille og fleksible organisation kan være med til at skabe bedre 

betingelser for det kunstneriske arbejde. Helhedsperspektivet på teatrets drift er også en del 
                                                 

82 Af i alt 109 gæstespil for voksne på Randers EgnsTeater i perioden 2001/2002 til 2007/2008 spillede 72 én 
gang, 16 to gange og kun 21 tre gange eller mere med et maksimum på 11 gange (beregninger på basis af 
Randers EgnsTeaters billetsystem, baseret på planlagte forestillinger, dvs. inkl. aflyste forestillinger).  
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af det at være skuespiller, og produktionerne skabes med udgangspunkt i de betingelser, der 

nu engang er. I takt med at teatret har vundet fodfæste som ikke bare producent af 

børneforestillinger, men også som udbyder af gæstespil og egenproducerede 

voksenforestillinger, er produktionstakten klart sat i vejret, og Randers EgnsTeater er i dag 

i en position, hvor det er konfronteret med de udfordringer og muligheder, der ligger i at 

være et mellemstort teater. Ambitionen om at ville endnu mere er til stede, hvilket blandt 

andet giver sig udslag i et højt arbejdspres og i, at organisationen forandres: Når teatret 

kaster sig ud i så store projekter som Bryllupsfesten, er det ikke længere muligt for de faste 

kræfter at bevare fornemmelsen af helhed.83

                                                 
83 Lisbeth Knopper beskriver produktionen af Bryllupsfesten sådan: ”Det var et kæmpe apparat, der kørte. Og 
selvom jeg synes, jeg var en stor del af huset her sammen med Peter og Tine, og de andre her i huset også er 
en stor del af huset – så var apparatet så stort, at jeg følte mig som en lille mus i det kæmpe setup nogle 
gange. Og man tænkte: ’Gud, det kører bare, og jeg kan ikke gøre noget.’ Så det var helt vildt at se på, 
samtidig med at det også var lidt vildt at være med i, både godt og skidt.” (Knopper 29/5 2008). Også 
Susanne Vestergaard pegede på den parallelle produktion af Bryllupsfesten og Eksemplardrengen som en proces, 
der oversteg teatrets organisatoriske kapacitet. 

 Samtidig er de mange aktiviteter med til at 

ændre arbejdsprocessen: Der er efterhånden både en fast skabelon for årets gang og for 

den enkelte produktions forløb. I denne proces er det afgørende for Randers EgnsTeaters 

kunstneriske kvalitet, at den fortsatte kunstneriske udvikling sker med udgangspunkt i 

gruppeteatrets arbejdsmetoder og i den dialogisk forankrede børneteatertradition. Disse 

forestillinger kombinerer skuespillernes situationelle nærvær med en formmæssig 

gennemarbejdet tematik, hvilket er medvirkende til forestillingernes kunstneriske kvalitet 

forstået som deres evne til at tilbyde publikum æstetiske erfaringer. Forestillingerne skabt 

med dette udgangspunkt er ud fra et kunstnerisk synspunkt teatrets stærke side, og disse 

kvaliteter kan i højere grad, end det er tilfældet i dag, overføres til de andre 

forestillingstyper på teatret, nemlig børneteater i det lidt større format og voksenteatret. 
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Kapitel 5: Holbæk Teater 

I dette kapitel vil jeg analysere min anden case, Holbæk Teater. Også her sætter jeg fokus 

på forholdet mellem den kunstneriske kvalitet og teatrets organisatoriske og lokalpolitiske 

forhold. Hensigten er først og fremmest at supplere det billede af, hvordan et egnsteater 

fungerer, som analysen af Randers EgnsTeater gav. Og her bliver forskelle i såvel 

kunstneriske rødder som organisatoriske forhold tydelige, hvilket peger tilbage på de 

diskussioner af teaterorganisationsformer, jeg introducerer i kapitel 2. Begge casestudier 

lægger op til de overordnede analyser af det teaterpolitiske og det kunstneriske perspektiv 

på egnsteaterordningen, som præsenteres i kapitel 6 og 7, hvilket også betyder, at hensigten 

med de to cases er at pege på nogle mere principielle forhold, der er relevante at diskutere i 

forhold til relationen mellem det kunstneriske og det kulturpolitiske. Det betyder også, at 

sammenligningen ikke som sådan har til formål at bestemme, hvilket teater der kunstnerisk 

set er det bedste. 

Holbæk Teater er et mellemstort egnsteater, der blev oprettet i 1983, og som siden 

1/8 2001 har været ledet af Pia Jette Hansen. Teatret er støttet af Holbæk Kommune, som 

ud over Holbæk Teater huser Teatret Fair Play, der også har status som egnsteater. Denne 

særlige lokale situation har historiske rødder, men har også som et resultat af 

strukturreformen fået en meget konkret betydning for Holbæk Teaters aktuelle situation. 

Ud over teaterchef Pia Jette Hansen er de fastansatte på Holbæk Teater administrator Anja 

Vogelsang og pr-medarbejder Filip Granlie samt produktionsleder Niels Fly. Hertil 

kommer personale i løntilskud samt den projektansatte systueleder Helle Matthiesen. Pia 

Jette Hansen medvirker som både instruktør og skuespiller i flere af teatrets produktioner, 

men herudover ansættes det kunstneriske personale på freelancebasis. Teatret har til huse i 

en sidegade til gågaden i Holbæk, hvor det råder over en ombygget biografsal med plads til 

324 tilskuere i fast publikumsopbygning, hvortil kommer administrationslokaler, en foyer 

med café, som benyttes til forskellige arrangementer, og en mindre prøvesal, der enkelte 

gange bruges til forestillinger.  

 Holbæk Teaters to sidste egnsteateraftaler er gældende for 2005-2008 samt 2009-

2012, og helt generelt kan man sige, at der for den samlede periode er tale om, at teatrets 
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tilskud er blevet fastholdt på samme niveau når løn- og prisfremskrivningen tages i 

betragtning. For den første periode er tilskuddet på 4.689.210 kr. årligt (2005-tal, reguleres 

med KL’s almindelige fremskrivningsprocent). I 2009 er dette beløb hævet til 5.500.000 kr. 

årligt – et beløb, som også fremskrives, så støtten i 2010 udgør 5.716.500 kr. 

(http://www.kunst.dk/scenekunst/teatre-og- 

institutioner/egnsteatre/refusionsprocentberegning-2010/ 27/10 2009).  

I Holbæk præsenteres teatrets egenproduktioner både som skoleforestillinger og som 

offentlige forestillinger. Ud over egenproduktionerne præsenterer Holbæk Teater også 

gennem sæsonen forskellige lokale arrangementer. Det gælder salonerne, der gennem en 

årrække har været et lokalt tilløbsstykke og dermed også en væsentlig del af teatrets lokale 

profil. Hertil kommer børnekulturdage, nytårsgalla m.m., som iscenesættes og afholdes på 

teatret. Holbæk Teaters lokaler bruges både til at præsentere egenproduktioner og til 

turnerende forestillinger. Det gælder ikke alene dem, egnsteatret selv arrangerer, men også 

forestillinger præsenteret af Holbæk Musik- & Teaterforening. For egnsteatrets egne 

gæstespil er der aktuelt tale om en væsentlig nedgang i antallet af såvel forestillinger som 

opførelser siden sæsonen 2005/2006 (se tabel 4).  

 

Selvom nedgangen i antal opførelser er mest markant, er det mest interessante dog antallet 

af forestillinger, fordi der bag antallet af opførelser gemmer sig 30 opførelser af Randers 

EgnsTeaters juleforestilling, som undtagelsesvis gæstespillede i december 2005 på Holbæk 

Teater. I de øvrige sæsoner har juleforestillingen været egenproduceret. 

                                                 
84 Både nye og overførte forestillinger. 

Tabel 4: Lokale aktiviteter ifølge sæsonbrochure 
 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
 Forestillinger84 Opførelser  Forest. Opf. Forest. Opf. Forest. Opf. 
Egenproduktioner 5 34 5 29 9 97 9 77 
  – heraf saloner 1 14 1 10 1 17 1 20 
Gæstespil 7 30 2 9 3 3 5 14 
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Kunstnerisk profil 

Den kunstneriske profil på Holbæk Teater er beskrevet i teatrets aftale med Holbæk 

Kommune, hvoraf det fremgår, at teatret først og fremmest spiller forestillinger med et 

aktuelt og debatskabende indhold: 

”Holbæk Teater bringer lokale og landsdækkende emner, historier og aktiviteter 
i spil, som måtte have en aktuel og debatskabende relevans.” (Holbæk 
Kommune og Holbæk Teater 2008) 

Det samme går igen i Pia Jette Hansens beskrivelse af, hvor hun finder inspiration til 

teatrets repertoire: 

”Der er mange, der spørger, hvad min inspiration er i forhold til at lægge 
repertoire. Der siger jeg altid, at det er aviserne og nyhederne, der er 
medvirkende til, at vi lægger det repertoire, vi gør.” (Hansen 28/10 2008)  

Som teaterleder og eneste fastansatte kunstner på Holbæk Teater er det Pia Jette Hansen, 

der tegner den kunstneriske profil. Det er hende, der tager initiativer til forestillingerne, 

hyrer det kunstneriske personale og agerer skuespiller eller instruktør, når det i passer i 

forhold til hendes øvrige ansvarsområder. Det betyder også, at selvom teatrets kunstneriske 

aktiviteter spænder bredt, så sætter Pia Jette Hansen sit præg på de meget forskelligartede 

forestillinger og aktiviteter, som teatret præsenterer. Det vil jeg i det følgende vise med 

udgangspunkt i de forestillinger, som jeg har set i løbet af projektperioden, og som ikke 

analyseres og vurderes separat.85

Min beskrivelse af den kunstneriske profil er altså baseret på konkrete forestillinger, 

men andre faktorer spiller også ind. For eksempel er det tydeligt både i egnsteateraftalens 

beskrivelse af teatrets profil og i Pia Jette Hansens egen udlægning af teatrets kunstneriske 

profil, at der er forskel på, i hvor høj grad de enkelte forestillinger tegner teatret. Denne 

 Det udvalg af forestillinger, som dette afsnit er baseret på, 

kommer hele vejen rundt om de forskellige forestillingstyper, der kendetegner Holbæk 

Teaters produktion. Der er både en juleforestilling, flere ungdomsforestillinger, en enkelt 

musikforestilling og en stor site-specific vandreforestilling.  

                                                 
85 Bilag 5 indeholder en oversigt over de forestillinger, Holbæk Teater har spillet i perioden 2006-2009.  
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selvforståelse er med til at tydeliggøre, at der i repertoiret er forestillinger, som er en del af 

kernen i den kunstneriske produktion, mens andre ikke er det. Når Pia Jette Hansen 

eksempelvis selv peger på, at en forestilling som Nisserne i Kratskoven er ”noget helt andet” 

(Hansen 28/10 2008), så er det ikke rimeligt at lade denne forestilling være repræsentativ 

for teatrets kunstneriske profil. Ikke desto mindre er det en forestilling, der er produceret 

og har spillet både stationært og på turne, og derfor skal den naturligvis inkluderes i en 

samlet beskrivelse.  

Der er én forestilling, der for alvor har markeret og formet Holbæk Teaters profil 

under Pia Jette Hansens ledelse, nemlig hendes første produktion, Det bliver sagt (2002). 

Forestillingen tematiserer pædofili med udgangspunkt i Kristian Ditlev Jensens 

selvbiografiske bog af samme navn (2001). Forestillingen har været spillet over 200 gange 

(http://www.het.dk/det.htm 27/10 2009) og var med i New York under Kunstrådets 

fremstød for dansk børneteater på Broadway i maj 2007 – hvor forestillingen uden om det 

officielle program indgik i et seminar om de etiske dilemmaer knyttet til at konfrontere et 

børne- og ungdomspublikum med alvorlige problemstillinger (Dahl 2008, 7). 

Som sådan peger Det bliver sagt på et helt centralt spor i Holbæk Teaters kunstneriske 

profil, nemlig det debatskabende og ofte kontroversielle, som er kendetegnede for især en 

del af teatrets ungdomsforestillinger. Her videreføres denne linje for det debatskabende 

teater, og der tages et skridt videre i forhold til autenticiteten i forestillingsformen. Det 

gælder eksempelvis forestillingen Afhængig – hva så?, der genremæssigt balancerer på 

grænsen til foredraget, idet der er tale om en iscenesættelse af optrædende Henrik Halbys 

personlige historie om stofmisbrug og Michael Suhrs kommentarer og refleksioner herover 

som pædagogisk konsulent med fokus på alkohol- og stofmisbrug. Forestillingen indledes 

med at fastslå, at de to på scenen ikke er skuespillere, og at der er tale om en autentisk 

beretning. Ikke desto mindre præsenteres den som en forestilling, og der indgår også 

elementer, som peger på, at den meget autentiske form er iscenesat. Eksempelvis har 

forestillingen en minimalistisk scenografi bestående af nogle ølkasser. Desuden markeres 

teatraliteten i forestillingen indledningsvis ved, at der blændes markant op for lyset, der 

består af små, relativt mobile projektører placeret synligt i begge sider af scenen. Disse er 

ikke bare med til at sætte lys, men markerer også ’at der sættes lys’ og peger således på 
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iscenesættelsen. Dette kan forstås som en del af forestillingens teatrale elementer, der i 

Eigtveds forstand er det, der peger på en merbetydning i iscenesættelsen (Eigtved 2007, 

13f.). Martin Seel beskriver det således, at iscenesættelse er ”den offentlige fremstilling af et 

midlertidigt, rumligt arrangement af begivenheder, der bliver iøjnefaldende i deres særegne nærværelse.” (Seel 

2008, 11). Jeg vil med antydningen af denne form for begrebsliggørelse pege på, at der, på 

trods af at der med Afhængig – hva så? er tale om et grænsetilfælde, alligevel er tale om et 

udtryk, der kan forstås som teater, og at teatralitetsbegrebet og iscenesættelsesbegrebet i en 

mere udfoldet analyse vil kunne bidrage til denne forståelse. I størstedelen af forestillingen 

er den direkte henvendte fortælling dominerende, og som sådan skabes der kun i minimalt 

omfang et egentligt dramatisk rum. Enkelte scener var dog undtagelsen: I en scene, hvor 

Henrik Halby beretter om, hvordan han som barn overværer hans far have sex med andre 

kvinder, bliver flere af ølkasserne arrangeret som ’seng’, og Henrik Halby sidder på endnu 

en ølkasse og kigger herpå, mens han fortæller. Der skabes også et dramatisk højdepunkt i 

fortællingen, da Henrik Halby stabler ølkasserne til et tårn, som væltes.  

Forestillingen springer i sin form mellem den personlige fortælling, hvor vi oplever 

Henrik Halbys private beretning, og Michael Suhrs generelle og informerende betragtninger 

omkring misbrug. Som sådan veksler forestillingen mellem en stærk pathosappel og en 

logosappel, og netop vekselvirkningen mellem det sanselige og det begrebslige kan siges at 

være det overordnede greb, der kan give en æstetisk erfaring. Imidlertid forbliver 

forestillingens to henvendelsesformer stort set adskilte, således at den begrebslige 

refleksion ikke for alvor bringes i spil i forhold til den følelsesmæssigt stærke beretning.  

I tråd med bestræbelserne på at producere aktuelle og debatskabende forestillinger er 

langt størstedelen af Holbæk Teaters forestillinger baseret på nyskrevet dramatik:  

”Det er ikke sådan, at jeg har sagt, at vi kun vil spille nyskrevet dramatik. […] 
Det har bare været en oplevelse af, at vi bliver nødt til at lave noget om det her 
emne.” (Hansen 28/10 2008) 

En undtagelse herfra er Jeppe på Løvenborg Slot (2008 og 2009), der er baseret på Holbergs 

Jeppe på Bjerget (1722). I lighed med Jarlen på Dragsholm Slot (2006) og Jarlen går igen (2007) er 

der tale om sommerforestillinger på lokale godser, der er totaliscenesættelser med mange 
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medvirkende, en kombination af amatører og professionelle samt inddragelse af 

eksempelvis musikere og ryttere. I Holbæk Teaters opsætning af Jeppe er der tale om en site-

specific iscenesættelse, hvor selve historien skæres ind til benet til fordel for en sanselig og 

konkret oplevelse af Løvenborg Slot. På vandringen i og omkring godset følger vi Jeppes 

historie, men det er i lige så høj grad den store statistgruppe i historiske kostumer og med 

markedsplads, liveopførelse af barokmusik, spisning under bøgetræer og skuespillere i 

hestevogn, der træder i forgrunden. Formen appellerer mere til tilskuernes sensoriske 

oplevelse af en historisk fortid end til en symbolsk udlægning af Jeppe på Bjerget, og den 

lykkes ved netop at fremhæve oplevelsesdimensionen og de performative elementer. 

Ud over det debatskabende og autentiske er det andet spor i Holbæk Teaters 

kunstneriske profil, som jeg vil fremhæve, de fysisk-musikalske forestillinger. Nisserne i 

Kratskoven (2006) er en del af opfyldelsen af teatrets forpligtelse til at producere én bred 

familieforestilling om året, og denne forestilling er et eksempel på den fysisk-musikalske 

linje i teatrets repertoire. I forestillingen møder vi nisserne fra Kratskoven og en lille gruppe 

børnehavebørn, der under indsamling af kogler til juledekorationer opdager nisserne. 

Nisser og børnehavegruppen gestaltes alle af de samme fire skuespillere, og en afgørende 

del af forestillingens dynamik er skiftene herimellem. Hvor børnehavebørnene gestaltes 

realistisk ved hjælp af barnlig gestik kombineret med farvestrålende flyverdragter og 

gummistøvler, er nisserne mere overnaturlige og har en stiliseret gestik og mimik samt en 

høj, pibende stemmeføring. Musikken spiller en afgørende rolle i forestillingen, der rummer 

koreograferede sekvenser, som når nisserne stjæler koglerne fra børnene og kaster rundt 

med dem til musik. Koglerne udgør forestillingens konfliktstof, idet såvel børn som nisser 

indsamler dem. Scenografisk understreges nisse- og børneperspektivet, ved at kulisserne er 

en stiliseret eventyrskov i meget stor størrelse. På det artistiske niveau fremstår 

forestillingen energisk og livlig – en livlighed, som går igen på det symbolske plan i 

nissernes nysgerrige væsen: Forestillingen er indrammet af nissernes ønske om at høre en 

fortælling – og helst en om dem selv. Også afslutningsvis titter nisserne nysgerrigt frem 

mellem sceneforhængene og vinker til os. Det er i denne kobling mellem en artistisk og en 

symbolsk nysgerrighed, at forestillingens kvaliteter træder frem som et bud på en legende 

tilgang til verden, mens selve plottet fokuserer på det romantiske møde mellem 

’ældstenissen’ og børnehavepædagogen, der ender med at blive ’koglehjertevenner’. 
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Også Historien om en soldat (2006) er en musikalsk og fysisk forestilling – eller som 

Holbæk Teater selv betegner det: en teaterkoncert. Her tages der udgangspunkt i 

Stravinskys musikalske eventyr af samme navn (1918), som opføres live på scenen, mens 

skuespillerne dramatiserer historien i en fysisk-ekspressiv iscenesættelse af Kamilla Wargo 

Brekling. I en klassisk Faust-fortælling bytter soldaten sin violin væk for Djævelens bog, 

som kan forudsige fremtiden. Med bogen i sin besiddelse bliver soldaten rig, men han kan 

ikke få prinsessen, da han har mistet den musik, der kunne vinde hendes hjerte. Med sin 

simple eventyrform åbner fortællingen op for, at det musikalske og fysiske udtryk træder i 

forgrunden. I mellemfeltet mellem skuespil og dans er Holbæk Teaters Historien om en soldat 

et bud på en forestilling, hvis kvaliteter ligger i den abstrakte fortælleform – i, at musikken 

og det fysiske udtryk udfolder sig selvstændigt. Den klassiske musik og eventyrets simple 

fortælling iscenesættes med et udtryk, der inddrager moderne dans og skuespil. Således 

bliver forestillingens udfordring til recipienten en kompleks sansemæssig iscenesættelse, der 

artistisk bekræfter det symbolske budskab om musikkens, dansens og skønhedens værdi. 

I forestillingen 69 – en rockteaterkoncert (2008) kombineres det fysisk-musikalske med 

det debatskabende, idet forestillingen tager udgangspunkt i rydningen af Ungdomshuset på 

Jagtvej 69. Forestillingen præsenterer i form af 31 selvstændige scener forskellige stemmer 

fra konflikten omkring Jagtvej 69: den autonome, den bekymrede mor, politikeren, den 

unge fodboldspiller osv. Der veksles mellem tekst, dans og musik. Generelt er det en meget 

intens forestilling, hvor det musikalske og det koreograferede er i centrum. Tekstmæssigt 

indrammes forestillingen af udsagnet: ”Alene bliver man født, alene dør man, og 

indimellem prøver man bare at overleve”, der afslutningsvis varieres til ”alene bliver man 

født, alene dør man, og indimellem prøver man bare at finde sit eget sted”. Som sådan kan 

forestillingen siges først og fremmest at rumme et budskab om større respekt og dialog. 

Scenografien er markant og skaber et symbolsk rum, idet den først og fremmest består af et 

meget skråt scenegulv, der også kan hejses op og dermed give spillemulighed på det rigtige 

scenegulv med den tunge scene hængende faretruende lavt over hovederne. Det meget skrå 

og glatte gulv i første del af forestillingen er styrende for spillernes fysiske udtryk: De glider 

hele tiden og må kæmpe for at holde balancen. Obstruktionen kommer til også at virke 

symbolsk: Der er mange forhindringer for en løsning af denne konflikt. Samtidig skaber det 

en aggressivitet og intensitet, der blandt andet kommer til udtryk i spillernes glideture ned 
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mod publikum, hvor de af og til må gribes af tilskuerne. De sort-hvide kostumer og sminke 

skaber et punkeragtigt undergrundsudtryk, som er med til at give forestillingen – der i 

øvrigt først og fremmest forholder sig abstrakt til ungdomshusproblematikken – en mere 

direkte visuel tilknytning til det miljø, forestillingen skildrer. Aggression og skrøbelighed er 

såvel symbolsk som artistisk en væsentlig del af forestillingen, og netop den æstetiske 

formidling af forestillingens 

tematikker i kombination 

med den heterofone 

sammensætning af 

konfliktens stemmer er med 

til at åbne for en 

sansebaseret oplevelse af en 

konflikt, hvor positionerne i 

den offentlige debat synes 

meget fastlåste.86

Tilsammen tegner de 

seks forestillinger et billede 

af en kunstnerisk profil, der 

rummer meget forskellige 

forestillinger, men hvor det 

på tværs er karakteristisk, at 

forestillingerne enten meget 

eksplicit vil virke debat-

skabende eller lukker op for 

en oplevelse, der er foran-

kret i et fysisk-musikalsk 

udtryk, og hvor det især er 

  

                                                 
86 Med heterofoni menes, at der er tale om en forestilling, som lader de enkelte elementer fremstå 
selvstændigt i forestillingen, hvis budskab og æstetik dermed fremstår som ’mangestemmet’ – som en 
betydningsdannelse skabt af flere ligestillede og selvstændige udtryk (Kyndrup 1998). 

69 – en rockteaterkoncert (Holbæk Teater/Anders Hjerming) 
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det artistiske niveau, der træder i forgrunden. Kombinationen af de to bliver tydelig i en 

forestilling som 69 – en rockteaterkoncert. 

Et bredt teaterbegreb 

Ud over forestillingerne har Holbæk Teater en række aktiviteter, som Pia Jette Hansen selv 

betragter som iscenesættelser. Disse aktiviteter er med til at sikre teatrets lokale forankring, 

og en del af Holbæk Teaters virke er at indgå som professionel kompetent institution i 

forhold til byens bredere kulturelle behov. Således var det Holbæk Teater, der stod for 

iscenesættelsen af byen i forbindelse med regentparrets besøg i 2007, og Holbæk Teater var 

også arrangør af åbningsshowet til DGI’s landsstævne, som Holbæk var vært for i 

sommeren 2009. Et tilbagevendende arrangement er forskellige former for saloner: 

kaffesalon for kvinder, cigarsalon for mænd og seniorklub for ældre. Disse arrangementer 

er ikke teaterforestillinger, men foredrag med inviterede aktuelle oplægsholdere og med Pia 

Jette Hansen som vært og Hanne Meulengracht som pianist. Trods det, at salonerne 

formmæssigt tager udgangspunkt i foredraget, betragtes de alligevel som teater i Holbæk 

Teaters ret udvidede forståelse af begrebet: 

”En overraskende anderledes teateroplevelse i en urgammel, tryg og 
traditionsrig form. En oplevelse tæt på de optrædende.” 
(http://www.het.dk/kaffe.htm 27/10 2009) 

For Pia Jette Hansen er der ikke nogen afgørende forskel på, hvorvidt der er tale om 

iscenesættelser af fiktivt eller faktuelt materiale, og dette syn på sammenhængen mellem 

teater og ’virkelighed’ går også igen i de af teatrets forestillinger, der kan betegnes 

iscenesatte foredrag. For en udenforstående kan der synes langt mellem de forskellige 

aktiviteter, men eksempelvis ser Pia Jette Hansen en meget direkte sammenhæng mellem 

salonerne, hvor der inviteres aktuelle gæster, og de aktualitetsorienterede forestillinger. 

Således opstod temaet til Gidsel – en historie i virkeligheden på baggrund af en salon med 

forfatteren Muhammed Rafiq (Nielsen 22/10 2008). Pia Jette Hansen ser også salonerne 

som en mulighed for at præsentere noget, der faktisk er aktuelt her og nu. I modsætning til 

en forestilling, hvor der eksempelvis skulle gå halvandet år fra ideen om 
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Ungdomshusforestillingen til premieren, så kan indholdet i salonerne arrangeres langt 

hurtigere (Hansen 28/10 2008).  

Som iscenesat udtryk balancerer salonerne mellem det faktuelle og det fiktive. Faste 

ingredienser i salonerne er en foredragsholder og fællessang, men også Pia Jette Hansen i 

kostume og servitricer, der optræder med små sange eller tekster. Jeg vil i det følgende tage 

udgangspunkt i kaffesalonen 3/5 2009 for derigennem at beskrive rammerne for salonerne 

og det samspil mellem det virkelige og det iscenesatte, som er et afgørende greb. En 

væsentlig forudsætning er, at det ikke på forhånd annonceres, hvem der er oplægsholder. 

Det gør det muligt at invitere en meget aktuel person ret kort tid før salonens afholdelse, 

men det har også den pointe, at det indbyder publikum til at være åbne og lade sig 

konfrontere med noget uventet. Pia Jette Hansen er fast værtinde på salonerne, udklædt i 

sort kjole og hvidt forklæde, og hun styrer med naturlig myndighed slagets gang. Det 

gælder både, når hun på et iscenesat niveau irettesætter servitricen Hanne Thomsen for 

ikke at have de reglementerede sorte sko på, og når hun på et realt niveau beder 

foredragsholder Birgitte Escherich om at sikre, at hun ikke konsekvent vender ryggen til en 

bestemt del af publikum.  

Salonerne giver Pia Jette Hansen en mulighed for at møde sit lokale publikum meget 

direkte. Hun giver hånden ved indgangen, og hun benytter også både indledningsvis og 

afslutningsvis lejligheden til at gøre opmærksom på teatrets bedrifter og arrangementer. 

Denne søndag præsenteres den nyligt modtagne Reumert-pris: Selve statuetten er med i 

salonen, og modtagelsen kommenteres og relateres til teatrets lokale situation, hvor Pia 

Jette Hansen understreger, at det er en anerkendelse af, at Holbæk Teater ”kan måle sig 

med de store”. Samtidig bruges den indledende velkomst til at antyde dagens tema: at vælge 

rigtigt. Dette tema går mere eller mindre igen i de små numre og sange, som skuespillerne 

Pernille Schrøder og Penille Albæk præsenterer. Foredragsholderen Birgitte Escherich 

beretter sin livshistorie med fokus på, hvilken betydning valg har haft for hende, og hvilke 

markante valg hun har truffet. I foredraget kommer den personlige vinkel til at fylde meget, 

hvilket betyder, at hensigten om, at publikum skal have ”noget at snakke videre om – noget 

vi kan bruge i vores eget liv” (indledning ved Pia Jette Hansen) bedst kan siges at blive 

leveret i form af en mulig genkendelse. Som sådan er denne salon også et eksempel på den 
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forskel, der er på en iscenesættelse, der formår at igangsætte en æstetisk erfaring, og en 

diskursiv henvendelsesform som foredraget. Til trods for at hensigten netop er at give 

publikum en anderledes og udfordrende teateroplevelse, så formår denne salon ikke at 

skabe den frugtbare kobling mellem det sanselige og det refleksive. 

Denne forskel gør det relevant at fastholde en skelnen også i forhold til det brede 

teaterbegreb, som Holbæk Teater knytter til sine aktiviteter. Der kan siges at være en 

glidende overgang mellem oplevelsesøkonomisk forankrede iscenesættelser over forskellige 

former for iscenesatte foredrag til mere traditionelle forestillingsformer. I forhold til 

teatralitetsbegrebet og spørgsmålet om, hvad kunsten kan i forhold til en æstetisk erfaring, 

handler det ikke så meget om at holde fast i et genrebaseret teaterbegreb, som det handler 

om, at jeg med min 

indgangsvinkel fokuserer 

på den æstetiske erfaring, 

og at eksempelvis 

salonerne (hvor foredraget 

i sig selv netop ikke er 

iscenesat) rejser aktuelle 

tematikker, men uden at 

præsentere en æstetisk 

bearbejdelse heraf.  

Kunstnerisk anerkendelse 

Gennem de sidste par år har Holbæk Teater i høj grad opnået anerkendelse for sit 

kunstneriske arbejde. Således har teatret i såvel 2008 som 2009 modtaget en Reumert. I 

2008 for Gidsel – en historie i virkeligheden som årets børneteaterforestilling og i 2009 for 69 – 

en rockteaterkoncert som årets musikforestilling. Denne kunstneriske anerkendelse har stor 

betydning for Pia Jette Hansen, og også fra kommunens side lægges der vægt på det 

kunstfaglige niveau. Her spiller teatrets forhistorie ind, fordi Pia Jette Hansen overtog 

ledelsen af teatret efter Ole Simonsen på et tidspunkt, hvor der mest blev satset på brede, 

Afhængig hva så? (Holbæk Teater/Anders Hjerming) 
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traditionelle familieforestillinger, og hvor der blev lagt mere vægt på det dramapædagogiske 

end på det kunstneriske: 

”Man skal hele tiden tænke på, hvad Holbæk Teater var, inden jeg kom. Da var 
Holbæk Teater et teater, hvor man måske ikke lige tænkte over, hvor stor en 
betydning det har, at man kan gebærde sig i begge lejre. Og for mig var det 
vigtigt, at teatret fremstod som topprofessionelt og aldrig fremstod som 
primært et børneteater eller primært et teater, som lavede mange forestillinger 
også med amatører.” (Hansen 28/10 2008) 

Den kunstneriske anerkendelse, Holbæk Teater har opnået, har været et resultat af 

markante kunstneriske satsninger kombineret med en bevidst strategi fra teatrets side om at 

synliggøre teatret. Således spiller de fleste af teatrets forestillinger også i København, hvilket 

giver mulighed for at få landsdækkende medieomtale. Pia Jette Hansen beskriver det på 

følgende måde: 

”Hvis man vil anmeldes af de store aviser, kan man ikke forvente, at de 
kommer til Holbæk […] Derfor ser jeg det – og det budgetterer jeg også med – 
som en investering at tage til København. Hvis vi ikke tog til København og 
viste vores forestillinger for anmelderne derinde, så kunne vi spille nok så flot 
og godt teater heroppe – og meget vedkommende og her-og-nu-teater heroppe 
– men de ville bare aldrig opdage det i København eller i de store aviser. Og det 
er jo altså en stor og vigtig del af det også at lave teater, at folk ved, at man gør 
det.” (Hansen 28/10 2008) 

Her peger Pia Jette Hansen på, at kunstnerisk anerkendelse på det nationale niveau ikke 

udelukkende er baseret på den konkrete forestillings kvaliteter, men også kræver synlighed. 

I den sammenhæng er det en klar ulempe at befinde sig bare 65 km uden for København. 

Dette er en problemstilling, som også Peter Westphael påpegede, og som også bliver en del 

af analysen i kapitel 7. 

Forholdet til Holbæk Kommune 

Holbæk Teater har eksisteret siden 1983 og må altså anses for at være godt etableret som 

egnsteater i kommunen. Og under Pia Jette Hansen har teatret gennemgået en kunstnerisk 
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udvikling, som også anerkendes fra kommunal side. Således fremhæves det af formanden 

for Udvalget for Kultur og Fritid, Martin Jungsgaard (R): 

”Jeg synes, at det var fuldt fortjent, at Gidsel blev præmieret med en Reumert. 
Pia [Jette Hansen] har i den grad evnet at løfte det fra et lille provinsteater til 
noget stort, og det er min opfattelse, at teatret har fået forholdsvis stor 
landsdækkende anerkendelse, men egentlig også international. Hun er god til at 
få forestillingerne ud på vejen, og det giver en god omtale. Så jeg synes bestemt, 
at det er løftet til noget helt andet, end det var tidligere.” (Jungsgaard 28/10 
2008) 

Der er ingen tvivl om, at den synlighed, som Holbæk Teater genererer, er en central del af 

begrundelsen for, at kommunen skal støtte teatret: 

”Vi mener, at Holbæk Teater er med til – og i højere grad kan være med til – at 
give Holbæk en identitet som by […] hvilket byen måske i høj grad har brug 
for, hvis den vil være andet end byen for enden af motorvejen.” (Granlie 16/4 
2009) 

Fra både kommunens og teatrets egen side betragtes teatrets kunstneriske niveau som 

noget, der kan bidrage til at profilere kommunen, hvilket kan ses som en 

oplevelsesøkonomisk tankegang, hvor byer skal brandes med udgangspunkt i deres kreative 

potentiale. Denne tankegang kan siges at gå igen i teatrets engagement i de brede 

iscenesættelsesmæssige aktiviteter. Spørgsmålet er så, hvordan disse aktiviteter hænger 

sammen, og hvorvidt den kunstneriske status, Holbæk Teater har opnået, og som 

kommunen anerkender, smitter af på teatrets lokale kulturpolitiske status? 

Når man ser på egnsteateraftalerne mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune, er 

det påfaldende, at de begge indeholder detaljerede bestemmelser om en lang række forhold. 

Og faktisk er der tale om nogle af de mest detaljerede egnsteateraftaler. Det gælder i 

forhold til krav til annoncering og anvendelse af bookingsystem, men mest 

bemærkelsesværdige er kravene tilknyttet Holbæk Teaters bygning. En meget stor del af 

den første aftale handler om teaterbygningen og om, at forskellige andre kulturelle aktører 

skal have adgang til at bruge denne. Det drejer sig både om Holbæk Musik- & 
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Teaterforening, som kan præsentere 10-15 forestillinger pr. år på teatret, men også om 

amatørgrupper og andet. Formuleringen af kravene lægger op til, at dette skal ske i 

samarbejde med teatrets ledelse, men også, at det er vigtigt for kommunen, at der faktisk er 

plads til en lang række andre aktiviteter i huset. I den nye aftale for 2009-2012 er kravene 

om at give plads til amatørteater begrænset meget. Det skyldes blandt andet, at Holbæk 

Kommune i 2005 etablerede Kulturkasernen – en kulturinstitution, som netop har til 

formål at rumme diverse amatøraktiviteter, herunder amatørteater, hvilket betyder, at der 

ikke i nær så høj grad er behov for at anvende Holbæk Teaters lokaler 

(http://www.kulturkasernen.dk 27/10 2009). Det er i den forbindelse interessant, at der 

faktisk er tale om, at Holbæk Teater selv ejer sine lokaler (Holbæk Kommune og Holbæk 

Teater 2008). Her bruges egnsteateraftalen altså til at stille krav, som egentlig vedrører 

kommunens interesser i at få rådighed over en selvejende institutions lokaler. I den nye 

kontrakt er der indført en aftale om, at Holbæk Kommune kan ”gøre brug af to årlige 

arrangementer arrangeret af Holbæk Teater” (Holbæk Kommune og Holbæk Teater 2008). 

Denne aftale kommer i stand, efter at Holbæk Teater i 2007 arrangerede en kommunal 

konference om oplevelsesøkonomi. Hertil kommer naturligvis de krav, der er knyttet mere 

snævert til det kunstneriske, som at Holbæk Teater er forpligtet til at producere en årlig 

familieforestilling, formuleringen af teatrets kunstneriske profil og kravet om at producere 

to nye forestillinger hvert år. 

Rammestyring 

Det kulturpolitiske forhold mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune kommer helt 

overordnet og principielt til udtryk i egnsteateraftalen og i den politiske vedtagelse heraf. 

Holbæk Teaters nuværende egnsteateraftale gælder for perioden 2009-2012. Det er den 

første kontrakt, kommunen og teatret har skullet indgå, efter der er indført rammestyring af 

de statslige udgifter til egnsteatrene. Og her er der tale om et forløb, som ikke først og 

fremmest er baseret på teatrets kunstneriske resultater. Først i den endelige vedtagelse lige 

inden aftalens ikrafttræden bliver det besluttet, at Holbæk Teater ikke skal beskæres med et 

beløb svarende til den forventede kommunale ekstraudgift ved den rammestyrede 

refusionsordning. I første omgang vælger kommunen at markere, at den ikke finder den 

kommunale budgetusikkerhed forbundet med rammestyringen tilfredsstillende, og Holbæk 
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Byråd beslutter derfor at udfærdige en egnsteateraftale med udgangspunkt i et fast beløb i 

kommunal støtte til Holbæk Teater. Denne situation giver en hel del usikkerhed for teatret 

og betyder reelt, at teatret først kender de økonomiske rammer en måned inden 

egnsteateraftalens ikrafttrædelse. For kommunen er dette en del af et politisk spil i forhold 

til staten, der på den ene side forlanger, at kommunen overholder sine budgetter, og på den 

anden side med den rammestyrede egnsteaterordning skaber en budgetmæssigt usikker 

situation. Det beskrives af Kenn Thomsen, direktør i Holbæk Kommune, som følger: 

”Inden vi vedtager vores [kommunens] budget, skal vores byråd selvfølgelig 
vide, hvor mange penge det er, de bruger på teater – og ikke som staten 
forlanger lige i øjeblikket, hvor vi skal afgive et bruttobeløb, og det så kan være, 
at vi får 50 pct. fra staten, men det kan også være, at vi får mindre. […] Vi er 
nødt til at vide, hvad den kommunale udgift er på det her område, og det er 
noget, vi i øvrigt også diskuterer med KL, fordi vi mener, at det er et generelt 
problem for alle egnsteaterkommuner.” (Thomsen 4/11 2008) 

Set fra egnsteatrets synspunkt er forløbet op til godkendelsen af den nye egnsteateraftale og 

de økonomiske rammer for den næste fireårige periode yderst uheldig. Med en difference i 

den statslige refusionssats på op til 12 pct. står der op til 600.000 kr. om året på spil for 

teatret. Denne økonomiske usikkerhed er et pres for Holbæk Teater og betyder, at Pia Jette 

Hansen ikke tør binde an med nye produktioner i foråret 2009 (Hansen 28/10 2008). Dette 

problem er man fra kommunens side forstående over for og beklager det sågar, men man 

fastholder dog, at den kommunale budgetsikkerhed og den politiske markering over for det 

statslige niveau er vigtigere end arbejdsro for teatret i forbindelse med overgangen. 

Utilfredsheden fra kommunens side med denne ordning er så stor, at Kenn Thomsen peger 

på, at en rent kommunal løsning vil være at foretrække: 

”Det [rammestyring] gør, at kvaliteten daler, og engagementet ude omkring 
daler, i stedet for at det skal være det modsatte. Så er det i virkeligheden et 
forstyrrende element overhovedet at have staten inde over, og spørgsmålet 
kunne være, om ikke KL i stedet skulle se at få aftalt, at det her er en 
kommunal forpligtelse, og så lade os én gang for alle flytte alle pengene ud i 
kommunerne.” (Thomsen 4/11 2008) 
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Det er bemærkelsesværdigt i de interviews, jeg har lavet med henholdsvis Pia Jette Hansen, 

Kenn Thomsen og Martin Jungsgaard, at forholdet mellem teater og kommune 

tilsyneladende ser bedst ud fra kommunal side. Nu blev interviewene lavet midt i 

forhandlingsprocessen med en ny egnsteateraftale, og det er klart, at den budgetmæssige 

usikkerhed har haft betydning for de forskellige parters fremstilling af situationen, men det 

fremgår tydeligt, at mens kommunen er helt tilfreds med samarbejdet, giver Pia Jette 

Hansen udtryk for, at kommunen mangler forståelse for teatrets situation. Kontakten 

mellem parterne er langtfra regelmæssig, hvilket fra kommunens side dog ikke begrundes 

med manglende interesse: 

”Mit indtryk er, at hendes hverdag er forholdsvis hektisk i forvejen, så hvis hun 
har brug for os, så giver hun os et kald eller noget i den stil.”(Jungsgaard 28/10 
2008) 

Det lokalpolitiske forløb op til forlængelsen af egnsteateraftalen viser, at det trods den 

retoriske anerkendelse af Holbæk Teaters kunstneriske resultater ikke er denne 

anerkendelse, der er udslagsgivende for, om der er politisk opbakning. Og det er 

nødvendigt for et egnsteater at indgå i det lokalpolitiske spil, fordi dette er afgørende for at 

skabe en forståelse for teatrets økonomiske situation og generelle arbejdsbetingelser. Det 

betyder ikke, at Holbæk Kommune ikke anerkender det kunstneriske niveau på teatret – 

tværtimod sætter de stor pris på det og anerkender også de synligheds- og 

profileringspotentialer, der ligger i Pia Jette Hansens strategiske arbejde med at profilere de 

kunstneriske resultater – men det betyder, at teatret er sikret politisk opbakning. Her bliver 

det helt klart, at det at være egnsteater også indebærer at etablere og vedligeholde et godt 

samarbejde med det politiske niveau, hvilket Pia Jette Hansen ikke har prioriteret særligt 

højt: 

”Jeg mener jo, at det kulturpolitiske slag skal slås på banen, altså inde på scenen 
med den aktivitet, man laver. Det må være der, man bliver målt, vurderet, vejet 
og sat til diskussion og kommer op i udvalg om, hvad man er berettiget til. Jeg 
mener bestemt ikke, at min evne til at lave lobbyisme burde være afgørende for, 
hvor stor vores tilskud er. Og så ved jeg godt, at jeg er naiv, og jeg burde måske 
gå lidt mere ind i lobbyarbejdet og snakke lidt mere for teatret, men jeg synes 
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altså, at vi råber så højt mediemæssigt og aktivitetsmæssigt.” (Hansen 28/10 
2008) 

Fremadrettet lader det til, at forløbet med egnsteateraftalen har lært Holbæk Teater, at det 

er helt nødvendigt at engagere sig i det politiske spil, såfremt man ønsker gode 

arbejdsbetingelser i byen. Dette sker vel at mærke på trods af, at Pia Jette Hansen som 

teaterchef egentlig ikke mener, det er noget, hun skal bruge tid og energi på. Helst vil hun 

vurderes på sine kunstneriske resultater, hvilket dog har vist sig at være en usikker strategi, 

både fordi det ikke er sikkert, politikerne rent faktisk får øje på disse kunstneriske 

resultater, og fordi de ikke i sig selv er nok til, at politikerne synes, det er værd at støtte 

teatret. 

Lokal konkurrence 

Situationen omkring forlængelsen af egnsteateraftalen i 2008 kompliceres yderligere af, at 

Holbæk Kommune som noget nyt skal overveje, om de vil støtte ikke bare et, men to 

egnsteatre. Også Teatret Fair Play er egnsteater beliggende i Holbæk Kommune, men har 

indtil strukturreformen været støttet af Vestsjællands Amt og staten. Med udløbet af den 

sidste aftale indgået med amtet i 2010 er det et krav, at Teatret Fair Play indgår en 

egnsteateraftale med en kommune. Holbæk Kommune overtager altså ansvaret for Teatret 

Fair Play, der dog fastholder sit tidligere amtstilskud i form af et særligt statstilskud (Lov nr. 

460 af 23/5 2007 § 15 b). Når begge teatre gennem så mange år har kunnet fungere side 

om side87 i samme relativt lille by, skyldes det blandt andet, at Teatret Fair Play i langt 

højere grad end Holbæk Teater har været turnerende, hvilket blandt andet har afspejlet sig 

i, at de tidligere også modtog tilskud fra støtteordningen for Det Rejsende Børneteater og 

Opsøgende Teater, der i forbindelse med strukturreformen overgik til Scenekunstudvalget 

under Kunstrådet.88

                                                 
87 Teatret Fair Play var et af de første teatre, der flyttede fra København til en mindre by som en del af den 
bevægelse for lokalt forankret teater, som var en væsentlig forudsætning for egnsteaterordningens oprettelse 
(dette uddybes i kapitel 6). Der skete dog så det, at Holbæk Kommune på det pågældende tidspunkt ikke 
ønskede at støtte Teatret Fair Play, men i stedet oprettede Holbæk Egnsteater i 1983 (Jensen 1994, 44f. og 
146). 

 Disse ændringer har også betydning for Holbæk Teaters situation, og 

88 Bestemmelserne omkring Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater fremgår senest af LBK nr. 1003 
af 29/3 2003 §§8-10. Ordningen blev oprindeligt oprettet parallelt med egnsteaterordningen i Lov nr. 211 af 
23/5 1979. 



Teaterkunst og teaterpolitik  Holbæk Teater 

160 

 

Pia Jette Hansen har i forløbet bestræbt sig på ikke at positionere sig i en direkte 

konkurrence med Teatret Fair Play. Bekymringen over den nye situation i Holbæk skyldes 

blandt andet, at der har været et vist politisk pres for at slå de to teatre sammen og dermed 

opnå mulige rationaliseringsgevinster. En sådan sammenlægning er blevet afværget, og de 

to teatre har da også på dette punkt stået sammen om at markere, at en egentlig 

sammenlægning ikke vil fungere rent kunstnerisk. Dette er der etableret forståelse for såvel 

på forvaltningsniveau som på politisk niveau (Thomsen 4/11 2008). I denne proces har 

begge teatre således fastholdt, at rationaliseringsgevinsterne er tvivlsomme, og at teatrene 

kunstnerisk set er forskellige – en forskellighed, også kommunen har en interesse i at 

bevare (Ramløse og Hansen 22/2 2009).  

Selvom Holbæk Kommunes støtte til Teatret Fair Play i 2010 kun beløber sig til 

500.000,89

”Det er i forvejen en udfordring at få publikum i teatret, og jeg kan forstå, at 
der i Fair Plays egnsteaterkontrakt bliver lagt op til, at Fair Play skal spille 
væsentligt mere stationært, lokalt teater, hvilket kan gøre 
publikumstiltrækningen endnu vanskeligere.” (Granlie 29/4 2009) 

 så er der i aftalen indført et krav om en højere grad af lokale aktiviteter end 

tidligere. Dette vil uvægerligt føre til, at de to teatre i højere grad vil blive direkte 

konkurrenter. Filip Granlie sætter i den forbindelse spørgsmålstegn ved 

hensigtsmæssigheden i, at Holbæk Kommune har to egnsteatre: 

Forløbet med godkendelsen af Teatret Fair Play som egnsteater har været med til at sætte et 

fokus på Holbæk Teater og dets position i byen. Her har det været nødvendigt for teatret at 

eksplicitere og synliggøre teatrets arbejde og at legitimere sig.  

”For at man ikke skal ligge og konkurrere med hinanden, så har man prøvet at 
beskrive nogle profiler, som er i samspil med hinanden. Så er vi så blevet 
ungdomsteater. Selvfølgelig fordi man har set, hvad vi har succes med, og 
anbefalet, at vi skulle stå for det ungdomsteater, som skulle ligge her i regionen. 
Det gør vi med glæde.” (Hansen 28/10 2008) 

                                                 
89 Stigende til 794.000 kr. i 2013 (Holbæk Kommune og Teatret Fair Play 2009). 
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Holbæk Kommune har i forhandlingsforløbet med både Holbæk Teater og Teatret Fair 

Play bestræbt sig på at sikre, at de to teatre så vidt muligt samarbejder og supplerer 

hinanden for at undgå en ufrugtbar konkurrencesituation. Som et led heri er beskrivelsen af 

Holbæk Teaters kunstneriske profil blevet skærpet, så den i den nuværende egnsteateraftale 

lyder:  

”Holbæk Teater sætter særlig fokus på teater for børn og unge – primært den 
ældre gruppe – gennem egenproduktioner og gæstespil.” (Holbæk Kommune 
og Holbæk Teater 2008) 

Tilføjelsen ”primært den ældre gruppe” er ny i aftalen for 2009-2012. Som udgangspunkt er 

en stor del af Holbæk Teaters forestillinger allerede ungdomsforestillinger. Dette har været 

en del af teatrets kunstneriske profil, siden Pia Jette Hansen overtog ledelsen af teatret, og 

det er vigtigt at fastholde, at den profil, der er formuleret mere eksplicit i den nye 

egnsteateraftale, faktisk udspringer af teatrets kunstneriske arbejde, som det også beskrives 

af Pia Jette Hansen: 

”Teatrets profil ændrede sig med, at jeg kom til. Efterfølgende ændrede man så 
profilen efter, hvad jeg gerne ville, og det har jo været fantastisk.” (Hansen 
28/10 2008) 

Pia Jette Hansen fastholder, at det kunstnerisk set giver mening, at Holbæk Teater primært 

fokuserer på ungdomspublikummet. Dette begrundes også i, at teatrets relativt store sal er 

bedre egnet til unge end til børn. Hensigten med at skabe en opgavefordeling mellem 

Holbæk Teater og Teatret Fair Play er sådan set fornuftig, men spørgsmålet er, om den 

holder. Holbæk Teater er stadig forpligtet til at producere én ’stor, bred familieforestilling 

om året’, hvilket vil ramme lige ned i det, der er defineret som Teatret Fair Plays 

kernemålgruppe. Teatret Fair Play har på den anden side også en tradition for at producere 

ungdomsforestillinger – det gælder aktuelt såvel Milkwood (fra 14 år) og Strenge tider (fra 12 

år), der er koproduceret med Odsherred Teater. 

Hele forløbet er et resultat af strukturreformen og har ændret en situation, hvor to 

lokale egnsteatre har sameksisteret i en årrække, til en situation, hvor de i langt højere grad 
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vil befinde sig i en konkurrencesituation. Med den nuværende løsning har man i Holbæk 

Kommune vedtaget at støtte op om begge egnsteatre og har på den måde skabt den 

udbudsmæssige basis for et rigt lokalt teaterliv, hvis største udfordring lige nu er, at de to 

egnsteatre til trods for store kunstneriske forskelle alligevel har store målgruppemæssige 

overlap. 

Forholdet til teaterforeningen 

Som en del af egnsteateraftalen er Holbæk Teater som nævnt også forpligtet til at lade 

Holbæk Musik- & Teaterforening benytte teatrets sal til forestillinger. Men ud over det 

lokalemæssige samarbejde er egnsteatrets og teaterforeningens aktiviteter adskilt. Dog blev 

der i 2005/2006 samarbejdet om en fælles sæsonbrochure, hvori begge repertoirer 

præsenteredes. Dette samarbejde er imidlertid ikke fastholdt, hvilket ifølge Pia Jette Hansen 

primært skyldes Holbæk Musik- & Teaterforenings ønske om en selvstændig profil. Dette 

kan måske siges at være naturligt, idet der ikke er nogen markant kunstnerisk forskel på de 

forestillinger, de to aktører præsenterer i den fælles brochure.90

                                                 
90 I den pågældende sæson præsenterede Holbæk Teater gæstespillene Om Tommy (Svalegangen), Underværket 
(Odsherred Teater), Jeg er sgu’ ikke narkoman (Munk og Pollner Teaterproduktion), Gæsten (Odsherred Teater 
og Jomfru Ane Teatret), Den glemte gave (Randers Egnsteater) og Blueprint (Åben Dans Productions), mens 
Holbæk Musik- & Teaterforening præsenterede Silent Steps (Nyt Dansk Danseteater), Mesterklasse 
(Privatteatret), Bølle-Bob (Familie Teatret), Plys og papegøjer (Det Danske Teater), Akvariefuglen (Det Danske 
Teater og Det Kongelige Teater) Små ægteskabelige forbrydelser (Svalegangen og Teatret ved Sorte Hest), Svend, 
Knud og Valdemar (Privatteatret), Helligtrekongersaften (Det Danske Teater og Odense Teater), Frode og alle de 
andre rødder (CC og Partners), De skamløse (Det Danske Teater), Tribunehelte (Svalegangen, Teatret Møllen og 
Jomfru Ane Teatret) og Mine sange er flyvende (Den Danske Skueplads). 

 Et tættere samarbejde vil 

derfor tendentielt betyde, at det ville blive endnu sværere for publikum at skelne mellem de 

to organisationer. Dette kunne på den anden side ses som en god grund til at etablere et 

tættere samarbejde med en gevinst i form af en øget synlighed og sammenhæng i det lokale 

teaterudbud. En alternativ konklusion på dette kunne være, at der på gæstespilsfronten ikke 

er særligt stort behov for, at Holbæk Teater agerer selvstændigt. Som det også fremgik af 

tabel 4, har Holbæk Teater aktuelt nedprioriteret sine gæstespil, hvilket primært har 

økonomiske årsager, men det medfører, at dette udbud får en lettere sporadisk karakter. Et 

samarbejde omkring et teaterabonnement til begge arrangørers forestillinger kunne være et 

hensigtsmæssigt teatertilbud til borgerne. Det kan her påpeges, at Holbæk Teater under det 

tidligere Vestsjællands Amt i modsætning til en række andre egnsteatre ikke var godkendt 
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som udbyder af teaterabonnementer med tilskud via den dagældende Teaterlovs § 24 (LBK 

nr. 1003 af 29/11 2003). Til gengæld er teatret med i den nye billettilskudsordning (LBK nr. 

780 af 23/6 2009 § 24) og har dermed fået bedre vilkår for at udbyde gæstespil. En bedre 

udnyttelse af denne mulighed for under mere rentable vilkår at udbyde gæstespil vil skulle 

afbalanceres med teaterforeningens parallelle aktiviteter. 

Kulturpolitiske betingelser for kunstnerisk kvalitet 

Holbæk Teaters kulturpolitiske forhold kan i det hele taget siges at være komplicerede på 

både det nationale og det lokale plan. Nationale kulturpolitiske forhold som nedlæggelsen 

af amterne og indførelsen af rammestyring har bidraget til, at et veletableret egnsteater, der 

har ligget i byen i 26 år, og som de senere år har fået national opmærksomhed for sit 

kunstneriske arbejde, har oplevet en politisk usikkerhed. Samtidig er det værd at bide 

mærke i, at Holbæk Teaters forhold til kommunen kunne være bedre: Kommunikationen 

mellem teatret og kommunen sker hverken ofte eller regelmæssigt.  

Fra Pia Jette Hansens side bliver det understreget, at det bør være de kunstneriske 

resultater, der er grundlaget for kommunens bedømmelse af teatret. Og her får hun fuld 

opbakning og anerkendelse. Men samtidig er forholdet mellem kommunen og egnsteatret 

domineret af en lang række andre faktorer. Det er nødvendigt at få indplaceret Holbæk 

Teater i et generelt teaterbillede, der også rummer Teatret Fair Play og Holbæk Musik- & 

Teaterforening. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at de praktiske krav til egnsteatret er 

dominerende i egnsteateraftalen, og at disse krav er så omfangsrige, at de må formodes 

også at påvirke det kunstneriske arbejde. Balancen mellem de praktiske og de kunstneriske 

krav afspejler, at kommunen først og fremmest går ind og stiller krav til den ikke-

kunstneriske del af teatrets virke, hvilket kan siges at hænge sammen med, at teatrets 

kunstneriske frihed respekteres fra kommunens side. Formanden for Udvalget for Kultur- 

og Fritid, Martin Jungsgaard, beskriver det politiske niveaus forhold til egnsteatret på 

følgende måde: 

”Lige præcis på det kulturelle område synes jeg, at politikerne skal blande sig så 
lidt som muligt, fordi det meget sjældent hører særligt godt sammen. Så 
medmindre der ligefrem er et eller andet, hvor vi kan bidrage med et eller andet, 
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så er min egen holdning, at vi skal have ’hands off’ så længe som muligt, fordi 
det kulturelle og teatermæssige har hun [Pia Jette Hansen] langt mere forstand 
på at drive, end vi har.” (Jungsgaard 28/10 2008) 

Her peger Martin Jungsgaard på respekten for den kunstneriske frihed, men han gør det i 

en situation, hvor Holbæk Teater er underlagt en lang række andre bestemmelser, der også 

påvirker det kunstneriske arbejde. Direktør med ansvar for kulturområdet Kenn Thomsen 

udtrykker i øvrigt tilsvarende respekt for den kunstneriske frihed. Samtidig peger han på, at 

kommunens vurdering af teatret ikke er baseret på kunstfaglige skøn, fordi kommunen ikke 

har kompetencen til at foretage den form for faglig evaluering. Følgelig vurderer Kenn 

Thomsen, at egnsteaterkonsulentordningen er positiv i forhold til forvaltningen af 

egnsteatrene, og at den givet også vil komme til at få en afsmittende effekt på de lokale 

beslutninger: 

”De [egnsteaterkonsulenternes evalueringer] er set med mine briller et meget 
vigtigt redskab til at gå ind og klæde os på, i forhold til hvad vi stiller af krav i 
vores egnsteateraftaler.” (Thomsen 4/11 2008)  

Det er klart, at det politiske såvel som det forvaltningsmæssige niveau skal respektere den 

kunstneriske frihed, som ifølge Teaterloven er gældende, men det betyder ikke, at der ikke 

formuleres forskellige krav til egnsteatrene. Dette kan i Holbæk Teaters tilfælde ses som en 

medvirkende årsag til, at der sker en kulturpolitisk forskydning, så andre forhold end det 

kunstneriske bliver dominerende i forholdet mellem kommunen og egnsteatret. Som sådan 

kan Kenn Thomsens positive holdning til egnsteaterkonsulentordningen ses som et tegn 

på, at denne måske netop i en lokal sammenhæng kan bidrage til, at der kommer mere 

fokus på det kunstneriske på en måde, der samtidig respekterer teatrets kunstneriske frihed.  

Forestillingsanalyser 

Jeg vil nu med tre analyser se nærmere på den kunstneriske kvalitet i Holbæk Teaters 

forestillinger. Disse tre forestillinger er valgt, fordi de ud fra mit kendskab til Holbæk 

Teater giver et indblik i bredden i teatrets produktion. Mary Ann er et eksempel på de 

familieforestillinger, som teatret er forpligtet til at producere årligt, men er også ifølge Pia 
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Jette Hansen ’en rigtig Holbæk Teater-forestilling’. Gidsel – en historie i virkeligheden er en 

projektfinansieret forestilling, men tager tråden med det debatskabende op og er en 

videreførelse af samarbejdet med Morten Nielsen, som blev grundlagt med Det bliver sagt. 

Qest er debatskabende teater, men adskiller sig fra Gidsel – en historie i virkeligheden ved at 

have en ikke-skuespiller som forestillingens hovedperson. Det giver mulighed for også 

analytisk at diskutere foredragsformen som iscenesættelsesmæssigt greb, hvilket er centralt i 

forhold til Holbæk Teaters arbejde på grænsen mellem fiktion og fakta. Som det også var 

tilfældet med forestillingerne i kapitlet om Randers EgnsTeater, lægger jeg her op til at se 

forestillingerne som et opspil til æstetisk erfaring og tager udgangspunkt i en 

receptionsæstetisk undersøgelse af forestillingens henvendthed samt i Sauters tredelte 

analysemodel, som jeg præsenterede i kapitel 2. 

Mary Ann 

Mary Ann, produceret af Holbæk Teater i 2008, er en forestilling skrevet af Henrik Prip 

efter ide af Petrine Agger og Pia Jette Hansen med Pia Jette Hansen, Petrine Agger, Søren 

Poppel og Gerard Carey Bidstrup som skuespillere. Forestillingen indledes med følgende 

replikker: 

”Anne Bonny: Jeg var Anne Bonny. Jeg blev født i 1670 i Irland. Jeg var 
kvinde, men klædte mig og kæmpede som en mand. Jeg var… (trækker blank) 
PIRAT! 
Mary Read: Jeg var Mary Read. Jeg blev født i 1662 i England. Jeg var også 
kvinde, men klædte mig og kæmpede som en mand. Jeg var …(trækker blankt) 
PIRAT.”  

Med denne aggressive præsentation direkte henvendt til publikum anslås tonen i Mary Ann. 

Forestillingen dramatiserer historien om de to kvinder Anne Bonny og Mary Read fra deres 

fødsel over deres opvækst, som for begges vedkommende er afgørende for, hvordan de 

som voksne vælger at forholde sig til deres køn, til de mødes og bliver datidens mest  

frygtede sørøvere, til de til slut i forestillingen med nød og næppe undslipper galgen i kraft 

af deres køn. Plottet i forestillingen er fremstillet kronologisk og i overensstemmelse med 
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de overleverede oplysninger om præcise historiske og geografiske detaljer.91

Indtil da har forestillingen krydsklippet mellem den ene og den anden linje i 

fortællingen, hvilket gøres med direkte kommentarer til publikum, eksempelvis med et 

”samtidig i England”, og markeres med såvel lyd og lys som kostumer. Det gælder 

eksempelvis, når vi befinder os i Annes barndomshjem i South Carolina – et rum, der 

markeres med et stueurs tunge tikken. For de fire skuespillere er der i løbet af forestillingen 

tale om adskillige kostumeskift, der alle foregår på scenen, enten synligt eller gemt bag 

 I første halvdel 

af forestillingen springes der frem og tilbage mellem de to hovedpersoners fortællinger. Her 

fremstilles det, hvordan to kvinder på samme tid af vidt forskellige årsager kunne ende med 

at forklæde sig og opføre sig som mænd inden for to meget maskuline erhverv: Anne som 

sørøver og Mary som soldat. Det afgørende dramatiske vendepunkt er, da det skib, Mary er 

soldat på, kapres af Annes sørøverskude, og de slår sig sammen og tilsammen opnår mytisk 

status som nådesløse pirater.  

                                                 
91 Den meste af plottet er således i overensstemmelse med de oplysninger, man finder på Wikipedia om Mary 
Read, Ann Bonny og Calico Jack (http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Bonny, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Calico_Jack, http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Read, 27/10 2009). 

 Mary Ann (Holbæk Teater/Anders Hjerming) 
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nogle af scenografiens tønder og fragtkasser. Rolleskiftene bliver således en del af 

forestillingen, og det er kendetegnende for Mary Ann, at disse skift er elegante og hurtige og 

således bidrager til forestillingens intensitet og høje tempo, hvilket passer til sørøvertemaet.  

Skiftet mellem forskellige rum bliver en central del af iscenesættelsen og træder 

dermed også helt frem som en del af forestillingens præsentation, som eksempelvis i 

scenen, der lægger op til det første møde mellem vores to kvindelige hovedpersoner. Anne 

står på dækket af sørøverskibet med sin kaptajn, Calico Jack (Søren Poppel), og med en 

mand i masten (Gerard Carey Bidstrup) og spejder frem mod det hollandske fragtskib, de 

er sat efter. Der befinder Mary 

sig med sin kaptajn og en mand 

i masten, der spejder tilbage i 

frygt for det piratskib, der nær-

mer sig. På scenen veksles der 

mellem de to skibe, ved at 

manden i masten skiftevis spej-

der fra den ene og den anden 

side af masten med og uden 

hue, mens Søren Poppel skifter 

mellem sørøverkaptajn Calico 

Jack med den røde jakke i den 

ene side af scenen og den hol-

landske kaptajn med sin blå 

kaptajnskasket i den anden side 

af scenen.  

Scenografien består først 

og fremmest af en stor mast 

med tovværk placeret bagerst 

centralt på scenen med mulig-

hed for at hejse et stort sejl, der 

dækker næsten hele 
 Mary Ann (Holbæk Teater/Anders Hjerming) 
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scenebredden. Derudover består scenografien af grupper af tønder og kasser samt sække. 

Disse bruges både til at skabe mindre, afgrænsede rum og til at skabe den fysiske dynamik, 

der er så vigtig for sørøvernes kampscener. Der hoppes, løbes, gemmes og fægtes på, rundt 

om og bag ved tønderne. Samtidig eksploderer kanonerne om ørene på sørøverne, 

krudtrøgen spreder sig, og på lydsiden illustreres kampens hede med dramatisk omhu. Som 

sådan er Mary Ann en forestilling, der benytter sig af teatermaskineriets effektfuldhed. Vi 

ser kampens hede – det er ikke blot noget, vi skal forestille os. Denne ekspressive 

effektfuldhed, der også viser aggressionen og kampgejsten, er helt i overensstemmelse med 

især Anne Bonnys karakter: Hun er aggressiv, selvhævdende og passioneret på en meget 

ufeminin måde.  

Forestillingens centrale tema er oprørstrang, der er direkte koblet til en 

kønsproblematik: På hvilke præmisser kan kvinder være sørøvere, og hvordan forhandles 

individuel identitet, når den ikke passer til omgivelsernes forventninger? Denne tematik 

præsenteres i en forestilling, der på mange måder kan betegnes en solid gang 

underholdning i børnehøjde, men spørgsmålet er, hvorvidt denne sørøverhistorie og dens 

tilknyttede tematik også har noget relevant at tilbyde piger og drenge i dag? På tværs af den 

historiske distance kan man i hvert fald sige, at forestillingen tilbyder et muligt alternativ og 

en opfordring til at gøre oprør i en nutid, hvor drenge er pirater og piger er prinsesser. Men 

hvordan gør den så det? 

Her er Mary Reads udvikling den mest interessante, fordi den også rummer en 

tvetydighed i forhold til tematikken: Hun er nemlig i første omgang forklædt som dreng af 

nød, for at hendes farmor overhovedet vil vide af sit fattige barnebarn. Som ung viser hun 

sit mod ved at blive en højt dekoreret soldat, hvis mandlige kønsidentitet dog udfordres, da 

hun forelsker sig i en af sine soldaterkammerater. Her afslører hun sin identitet og opnår en 

midlertidig lykke, indtil den udkårne dør, og hun igen må klare sig på den eneste måde, hun 

har lært: ved at være en mand. Kort tid herefter møder hun sørøverne og træffer det 

radikale valg at forlade den lovlydige tilværelse og blive pirat. Denne scene er afgørende, 

fordi den forklarer det skifte, der sker med Mary: Hvorfor vælger hun at slutte sig til 

sørøverne? Samtidig adskiller scenen sig fra den øvrige forestilling, idet der her bliver tale 

om interaktivt teater, hvor salen og publikum inddrages i handlingen. Publikum bliver til 
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besætningen på det hollandske skib, og vi er her direkte konfronteret med Kaptajn Calico 

Jacks aggression, idet han bevæger sig truende rundt mellem os. Hvis vi vil slippe med livet 

i behold, skal vi læsse vores fragt over på hans skib. Dette sker helt konkret ved, at 

tilskuerne bliver bedt om at flytte en del sække fra salen op på scenen. Samtidig er vi vidner 

til Marys diskussioner med sig selv, idet hun går rundt i salen og overvejer, hvorvidt hun 

skal slutte sig til sørøverne. Det endeligt overbevisende argument er, at der er tale om ”frie 

og lige mænd”. Marys diskussioner 

ender med, at hun frivilligt vælger at 

slutte sig til de magtfulde og frie 

sørøvere. Men frihedstematikken 

kommer til at skurre, fordi det 

samtidig bliver tydeligt, at sørøvernes 

frihed sker på bekostning af andres 

ufrihed. En afgørende præmis er, at 

vi tror på, at de lovlydige sømænd er 

i en position, hvor de er ufrie, og at 

denne ufrihed ikke gælder 

sørøverlivet. Det er klart, at det er 

tilfældet for Mary, men at dette ikke 

er generelt gældende, illustreres 

blandt andet ved, at Hans – Marys 

bedste ven og senere kærlighed – 

følger efter hende under tvang. Dette 

er en svaghed ved en forestilling, der 

ellers klart forsvarer budskabet om 

friheden til at være den, du er. 

Men også formen på denne afgørende scene er med til at synliggøre dette dilemma. 

Den interaktive form betyder, at vi som publikum bliver direkte involveret. Scenens 

dynamik og tempo bliver for en del også salens, vi får pulsen op af den direkte 

intimidering, og der opstår en parallel, fordi scenen rummer en ufrivillighed på to planer: Vi 

er ufrivilligt blevet tildelt en rolle i stykket som de hollandske sømænd, der ufrivilligt må 

 Mary Ann (Holbæk Teater/Anders Hjermning) 
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overlade deres last til sørøverne. På den måde sættes vi direkte i en situation, hvor vi ikke 

selv er herre over, hvad der sker med os, og der sker altså en reel fordobling af 

forestillingens overordnede frihedstematik.  

Iscenesættelsen af Mary Ann trækker på to registre. Det ene er den episke form, hvor 

der sker en direkte henvendelse til publikum, og hvor vi også gennem interaktiviteten 

inddrages direkte i handlingen. Den anden er den dramatiske form, hvor skuespillere, 

kostumer, scenografi, lyd og lys skaber et troværdigt og helstøbt sørøverunivers. 

Kombinationen mellem de to iscenesættelsesstrategier er afgørende for 

forestillingsoplevelsen og for tematiseringen af identitets- og kønsspørgsmålet. I 

forestillingen dominerer den dramatiske form, der tydeligt placerer fortællingen og 

problematikken i et historisk univers. Afgørende for den æstetiske erfaring af 

kønstematikken er således, hvordan forestillingen kobler det historiske til tilskuerens 

aktuelle situation. Eller sagt på en anden måde: Der er i forestillingen et afgørende skel 

mellem et fiktivt dengang og et faktisk nu, som skal bringes frugtbart i spil, for at den 

sansebaserede oplevelse af en historisk forankret konflikt åbner for en relevant refleksion. 

Her er forholdet til de episke elementer i forestillingens udsigelseskonstruktion afgørende: 

Bidrager disse til at åbne for denne relation, eller fungerer de understøttende i forhold til 

den dramatiske fortælling? Jeg vurderer, at de primært gør det sidste, og at den eksplicitte 

fortælling bidrager til at skabe det historiske og dramatiske univers ved at fungere som en 

art regibemærkninger, der gør det muligt for os at opleve iscenesættelsen af en historisk 

fortid som troværdig.  

Et andet afgørende element i en vurdering af Mary Ann som et opspil til en æstetisk 

erfaring er, hvordan den iscenesætter såvel sin kønstematik som sin frihedstematik. Og her 

kan forestillingen siges at tilbyde et alternativ til eksisterende kønsroller og insistere på, at 

dette er en mulighed – også i en historisk tid, der på mange måder var mindre 

anerkendende over for utraditionelle kønsidentiteter. Ved at skildre to forskellige veje ind i 

og ud af denne kønstematik spiller forestillingens konkrete figurer op imod en stadig 

gældende problematik, som ikke mindst synes at være relevant i forhold til meget 

stereotype kønsroller i børnelivet i dag. Det gøres ved at tage fat i en af populærkulturens 

allermest kønnede figurer og sætte den på spil i en omvending. Men samtidig handler 
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forestillingen også om spørgsmålet om individuel frihed og retten til selv at vælge sin 

identitet, og her er forestillingen uafklaret, fordi den i sin afgørende argumentation om ’frie 

og lige mænd’ ikke forholder sig til det dilemma, som den individuelle frihed i forestillingen 

fremstår som. Her bliver ikke blot Mary Read som karakter, men også publikum konkret 

konfronteret med, at den individuelt valgte frihed har konsekvenser i forhold til andre 

mennesker, og denne problematik er uforløst og ambivalent behandlet i forestillingen.  

Qest 

Qest (2005) er en af Holbæk Teaters foredragsforestillinger, der iscenesætter 

hovedpersonens egen autentiske beretning. Der er tale om den tidligere prostituerede Odile 

Poulsen, der understreger forestillingens autenticitet i sin indledende præsentation af sig 

selv: 

”Godaften, jeg er Odile. Det er rigtigt dejligt at se, at I har lyst til at komme her 
i aften og lytte og høre den historie, som jeg vil fortælle jer. Jeg vil fortælle om 
den tid, hvor jeg var i prostitution. Og jeg er her ikke for at være skuespiller. Jeg 
er her for at være Odile og med de erfaringer, jeg har med.”92

Det betyder også, at forestillingen i passager lægger sig meget tæt op af foredraget, uden 

dog at blive det. Odile Poulsens fortælling afbrydes nemlig af dansescener, hvor en 

kvindelig performer, Susanne Breuning, i en scenografi bestående af en kæmpe 

metaledderkop skaber mere abstrakte rum, der dog alle er relateret til temaet om 

prostitution og kvindeidentitet – eksempelvis en scene med en hvid brud, en S/M-scene, 

en scene, hvor en lille pige leger, osv. Disse scener fungerer i forestillingen som en 

almengøren af fortællingen i kraft af deres abstrakte karakter, der står i modsætning til 

Odile Poulsens historie, som er rent personlig og er præsenteret med en høj grad af 

detaljerigdom – i al sin grusomhed. 

 

På det referentielle niveau er der tale om en skrækkelig historie af den type, som man 

næsten ikke kan holde ud at lytte til. Effekten heraf bliver ikke mindre skrækkelig af, at man 

                                                 
92 Forestillingscitaterne er, medmindre andet er markeret, mine transskriberinger fra forestillingsvideoen. 
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ved, at historien er sand, og at det er fortælleren selv, der har oplevet den. Der er tale om 

en forskydning af relationen mellem udsigelsen og udsagnet i forhold til fiktive tekster:  

”Ser man på den ’fabula’, som en bestemt opmontering af ord i en given 
fiktionær fortællings ’sjuzět’ aftegner, så er det klart at selv om vi opfatter det vi 
læser som en repræsentation af en bagvedliggende fabula (personernes liv, 
begivenhedernes følge), så er denne fabula, disse personers hele fiktionære 
eksistens, deres realitetseffekt for os, i fuldstændig forstand en funktion af den 
konstruktion vi møder.” (Kyndrup 2008, 90)  

Det er klart et afgørende virkemiddel i forestillingen, at den præsenterede fortælling er 

autentisk, og at det er et møde med personen selv. Der sker simpelthen en forskydning i, 

hvad der er afgørende for vores oplevelse af karakteren som troværdig. Der er ikke tale om, 

at troværdigheden er en funktion af en psykologisk konstruktion, som det er tilfældet i den 

realistiske karakterfremstilling (Eigtved 2007, 52f.), men snarere om, at troværdigheden er 

et resultat af sammenfaldet mellem person og karakter, hvor personens ethos kan siges at 

blive afgørende. Netop troværdigheden i sammenfaldet mellem karakter og person er 

Qest (Holbæk Teater/Anders Hjerming) 
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afgørende, fordi den fortælling, som Odile Poulsen præsenterer os for, på mange måder 

virker urealistisk, fordi den er så grusom og ligger så langt fra en gennemsnitlig hverdag. I 

den indledende del af fortællingen beretter hun for eksempel om, at hun som massagepige 

havde en længerevarende kunderelation til en mand, der var så forelsket i hende, at han 

ønskede, at hun skulle mishandle ham til døde – mod en god betaling, selvfølgelig.  

Der er flere forskellige effekter af Susanne Breunings dansescener, der virker 

symboliserende og dermed som mere almene, abstrakte fremstillinger af tematikken. På et 

oplevelsesmæssigt niveau kommer dansescenerne også til at fungere som en tiltrængt pause 

fra Odile Poulsens skrækkelige og meget detaljerede historie. Det gælder, selvom der er tale 

om ekspressivt voldsomme scener, hvor en farvemættet lyssætning og dramatisk musik 

spiller en stor rolle. Som sådan er de væsentlige, fordi forestillingen ellers ville blive ubærlig. 

Det er også i dansesekvenserne, følelserne kommer til udtryk på scenen. Samtidig er det 

nogle meget smukke scener, hvor Susanne Breunings stærke fysiske udtryk står centralt. 

Når hun kommer til syne fra en puppe under edderkoppens bug, eller når hun bevæger sig 

rundt, er hun adræt og stærk. Hertil bidrager også den dramatiske scenografi med den store 

hunedderkop. Edderkoppescenografien minder om Louise Bourgeois’ store skulptur 

Maman og igangsætter som denne et symbolsk spil mellem feminin seksualitet, styrke og 

sårbarhed.93

Som en teatral 

iscenesættelse af en 

fortælling om 

prostitution er det en 

svaghed i forestill-

ingen, at dansedelen 

og foredragsdelen ad-

skilles meget mar-

kant. Det betyder, at 

oplevelsen i forestil-

lingen primært kon-

 

                                                 
93 Se http://en.wikipedia.org/wiki/Maman og http://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Bourgeois (27/10 2009). 

Qest (Holbæk Teater/Anders Hjerming) 
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strueres som et enten-eller. Det bidrager også til denne adskillelse, at overgangene mellem 

scenerne med Odile Poulsen og scenerne med Susanne Breuning er meget ens: 

Dansescenerne er alle ledsaget af høj musik, mens Odile Poulsen taler uden 

musikledsagelse, og Susanne Breuning afslutter stort set alle sine scener med et skræmt blik 

ud mod publikum og en flugt, hvilket i sig selv ender som en kliche på det sårede og angste 

barn. Lyssætningen skifter, og de to optrædende befinder sig i to forskellige fysiske 

positioner: Mens Susanne Breunings scener udspiller sig i fysisk relation til 

metaledderkoppen, som hun danser under, rundt om og oppe i, så fortæller Odile Poulsen 

fra en position lidt foran edderkoppen, evt. lænende sig op af et af dens forreste ben. Dette 

er med til at gøre forestillingens overordnede struktur statisk, dog således, at der er en 

væsentlig undtagelse: Hen mod slutningen tier Odile Poulsen og træder ind under den store 

edderkop. Hun stiller sig lige så stille under dens krop, hvorefter der løber sand ned over 

hende. Da hun flytter sig igen for at gå frem på sin sædvanlige plads og fortsætte historien, 

fra da hun kom ud af prostitutionen, bliver der to helt klart aftegnede fodspor tilbage. Hele 

scenen kan læses på flere niveauer: Fra tilskuerpladserne kan det være svært at se, hvorvidt 

der er tale om sand eller måske ris, hvilket i så fald refererer tilbage til åbningstableauet, 

hvor Susanne Breuning står i en hvid brudekjole, og hvor teksten handler om prinsen på 

den hvide hest. Sådan læst handler scenen om en eventyrlig og uvirkelig drøm om et helt 

andet kvindeliv end det, vi lige har fået fortalt. Fodsporene kan også læses som et 

indeksikalt tegn på, at Odile Poulsen faktisk har eksisteret, og at vi ikke kan lukke øjnene 

for den prostitueredes historie: Hun var lige her. Det kan således ses i forlængelse af Odiles 

overvejelser over, hvad der er menneskeligt, og over, at vi har en tendens til at betragte en 

sådan historie som umenneskelig; en betragtningsform, som også er med til at distancere 

problematikken fra os selv og vores liv. Dette modsiges af fodsporene, der fremstår som et 

tydeligt tegn på, at her er et menneske. Alle disse og muligvis flere andre betydninger spiller 

med i scenen, men derudover er det en scene, der i al sin simpelhed og tavshed er smuk og 

intens, og hvor det sensoriske niveau træder helt frem. I tavsheden gives der plads til nogle 

af de følelser, der næsten ikke kan få lov at få plads i den meget konkrete fortælling. 

Pointen er, at scenen bliver så stærk, fordi vi ved, hvem Odile Poulsen er, og har hørt 

hende fortælle sin historie.  
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I en forestilling som Qest 

er det for mig at se væsentligt 

at overveje, hvad det gør ved 

den autentiske prostitutions-

fortælling, at den indsættes i en 

teatral ramme, fordi det hand-

ler om, hvorfor dette er teater, 

og hvad fortællingen kan som 

teater? Et centralt element er 

her, hvordan Odile Poulsen 

selv fremstår på scenen, og 

hvordan hun fortæller sin historie: Det gør hun fuldstændigt kontrolleret. Hun fortæller i 

første person, men ellers er der ikke noget i hendes fortællemåde, der peger på, at hun selv 

har gennemlevet de skrækkelige ting, hun fortæller om. Hun er velformuleret og præcis i sin 

fremstilling, og kun få steder udtrykker hun sig således, at der tydeligt er tale om en 

personligt oplevet og følt fortælling. Det er eksempelvis tilfældet, hvor hun nævner de 

fysiske ’bivirkninger’ ved prostitutionen: ”mavesmerter, underlivssmerter, 

hovedpinesmerter”,94

Denne dynamik er afgørende for, hvordan vi som tilskuere oplever forestillingen – 

iscenesættelsen af det intense og vigtige indhold er med til at fokusere og skabe en særlig 

intens oplevelse. Qest ekspliciterer således nogle af de problemer, der kan være knyttet til at 

basere sig meget tæt på et autentisk materiale. Og viser i den ene scene, som fungerer rigtigt 

 hvor formuleringens pleonastiske karakter kommer til at virke 

afslørende ved at bryde med den sproglige perfektion – fejlen gør simpelthen, at det i 

højere grad virker som hendes eget autentiske og personlige udtryk. Der er heller ingen 

følelser at spore, allerhøjst et lille distancerende smil, når hun forklarer, hvordan hun 

tænkte og agerede i de forskellige situationer. Det er altså tydeligt, at også den 

selvbiografiske del af forestillingen er iscenesat. Iscenesættelsen som en afgørende 

betydningsforskel i forestillingen går igen i dynamikken mellem de realistiske 

autobiografiske scener og de abstrakte dansescener.  

                                                 
94 Forestilling set på Entréscenen, 4/9 2006. 

Qest (Holbæk Teater/Anders Hjerming) 
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godt, faktisk også, hvad det positivt kan, når det lykkes. Der er ingen tvivl om, at det er en 

stærk oplevelse at se Qest. Der er tale om en forestilling, som konfronterer os med et emne, 

vi normalt ikke bryder os om at forholde os til – og slet ikke i den detaljerede grad, som det 

sker i forestillingen. Men med undtagelse af scenen med Odile Poulsen under edderkoppen 

formår forestillingen ikke for alvor at kombinere det æstetiske og det etiske – eller sagt med 

andre ord: Odile Poulsens beretning er forankret i et diskursivt register, hvor hun ikke 

alene forklarer sine egne erfaringer og deres betydning for os, men også indplacerer dem 

direkte i en politisk kontekst med et budskab om, at prostituerede er ofre – ofte for 

seksuelt misbrug som børn – og at vi som samfund derfor bør kriminalisere det at gå til en 

prostitueret. Hendes sidste replik, inden forestillingen er slut, og den efterfølgende debat 

kan begynde, er: 

”Mit sidste spørgsmål i aften er: Vi ved godt, at der er mænd, der har lyst til 
kvinder i prostitution – men har de også krav?”  

De dansescener som supplerer Odile Poulsens beretninger får efter min vurdering ikke 

koblet hverken den almengørende, symbolske eller det sanseforankrende til foredragsdelen 

på en måde, der kunne gøre, at forestillingen overbeviser om, at grebet med iscenesat 

virkelighed tilbyder såvel teatret som virkeligheden nye og virkningsfulde perspektiver. Med 

undtagelse af den enkelte scene, hvor de to forestillingsniveauer integreres med hinanden 

fremstår Qest som en forestilling, der prioriterer debatten over den æstetiske 

refleksionsproces, hvor der er mulighed for en sanseforankret oplevelse af forholdet 

mellem ’kvinden’, ’den prostituerede’ og ’tilskueren.’ 

Gidsel – en historie i virkeligheden 

Også Gidsel – en historie i virkeligheden (2007) er en af Holbæk Teaters debatskabende 

forestillinger, der i lighed med Qest tager et autentisk udgangspunkt. Inspirationen til 

forestillinger har været dobbelt, idet Pia Jette Hansen efter en salon med forfatteren 

Mohammad Rafiq ønskede at lave en forestilling, der tematiserede tvangsægteskaber fra en 

mandlig synsvinkel. Morten Nielsen og Henriette Rosenbeck, der sammen med Rasmus 

Haxen er skuespillere i forestillingen, havde ideen om at lave en forestilling i en bus og 

tilsammen blev det til Gidsel – en historie i virkeligheden, der er instrueret af Frede 
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Guldbrandsen og har 

manuskript af Jesper B. Karl-

sen. Der er også i ideen til 

forestillingen tale om en kom-

bination af et bestemt iscene-

sættelsesmæssigt greb og en 

tematik, og netop denne kom-

bination er noget af det, jeg vil 

tage fat på i diskussionen af 

Gidsel – en historie i virkelighedens 

kunstneriske kvalitet. Jeg har set forestillingen to gange: første gang med afgang fra 

Frederiksberg Rådhus 10/10 2007, anden gang 30/4 2009 med afgang fra Svalegangen 

Århus. Med Gidsel – en historie i virkeligheden er tale om et emergent værk, hvor såvel 

medpassagerer som omgivelserne spiller afgørende ind på forestillingsoplevelsen. Jeg 

baseret primært min analyse på forestillingen i Århus, men sammenligner den med 

forestillingen på Frederiksberg, hvor jeg har fundet det relevant for analysen. For at tage 

forestillingens fiktive fortælling først, så møder vi i forestillingen den unge dansk-pakistaner 

Samir, der som guide på en bustur til en teaterforestilling beretter om sin familiemæssige 

baggrund – en historie, som fremstiller ham som mønstereksemplet på vellykket 

integration. Dette billede krakelerer imidlertid, da en bil standser bussen, og Samirs danske 

kæreste, Sally, stærkt oprevet dukker op. Det viser sig, at Samir uden Sallys vidende står 

over for at skulle indgå arrangeret ægteskab med en pakistansk pige. Baggrunden for 

historien oprulles, ikke mindst Samirs fars død, sorgen herover og længslen efter et 

identitetsmæssigt tilhørsforhold. I en konfrontation med såvel sin vrede og skuffede danske 

kæreste som sin truende familie spidser konflikten til, og da Sally truer med at inddrage 

politiet, udvikler situationen sig til en gidseltagning, hvor publikum holdes som gidsler, 

indtil de to elskende kan stikke af med politiet i hælene. Vi ser afslutningsvis på tv-skærme 

de to kærester sammen og lykkelige under sydlandske himmelstrøg. 
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Undervejs vil vores mandlige hovedperson, den dansk-pakistanske Samir, fortælle om 

sin families historie, fordi den danner baggrund for det stykke, vi får at vide, at vi skal se. 

Denne fortælling præsenterer som udgangspunkt Samir som et mønstereksempel på 

integration – der også i skikkelse af Morten Nielsen taler et perfekt dansk. Her er der som 

udgangspunkt lagt op til den efterfølgende konflikt, hvor det bliver tydeligt, at kulturkløfter 

er problematiske og svære at overvinde. Samtidig lægges der op til en præsentation af en 

fremmedhedstematik, som er meget bredere end den, der handler om nationalitet, religion 

og kultur, og som handler om, at det er et grundvilkår for os mennesker indimellem at føle 

os fremmede for os selv og vores omgivelser. Denne tematik præsenteres i et videoklip 

med en imam, der på urdu holder en længere tale, som simultantolkes af Samir. 

Afgørende for forestillingen er, at den spiller i en bus, hvor vi som faktiske 

passagerer indgår i forestillingen, der blander de klart fiktive elementer med helt reale 

elementer, når bussen kører rundt, og når skuespillerne i deres spil uden for bussen 

konfronteres med tilfældigt forbipasserende og deres reaktioner på noget, der ikke 

umiddelbart er aflæseligt som teater. Det betyder, at der opstår episoder, der fra 
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passagersæderne i bussen er totalt uaflæselige i deres sammenblanding af fakta og fiktion, 

og der opstår en tvivl: Er der tale om en skuespiller eller om en tilfældig forbipasserende, 

der griber ind, fordi han tror, der er tale om en virkelig konflikt? 95

Remedierede lyde og billeder spiller en afgørende rolle i forestillingen. Det har en 

praktisk side: Det er svært at skabe ret godt udsyn for tilskuerne i bussen, og især den del af 

handlingen, som udspiller sig uden for bussen, kan kun formidles elektronisk. Her er det 

afgørende, at Samir som vores guide bærer et headset med mikrofon, som gør, at vi også 

kan høre dialogen, når den 

foregår langt fra os. Det 

samme gælder remedierede 

billeder. Undervejs bliver 

Samir filmet af en tilskuer på 

et af de forreste sæder i 

bussen. Dette gør det muligt 

også for tilskuerne længere 

nede i bussen at opleve 

mimikken m.m. Samtidig har 

remedieringen en funktion i 

forhold til forestillingens realitetseffekter, der trækker på forestillingerne om liveoptagelsen 

og realityfænomenet som noget, der giver en særlig autentisk adgang til ’det virkelige’. Det 

vil sige, at selvom vi godt ved, at den virkelige optagelse af Samir er en optagelse af en 

skuespiller, der spiller Samir, så har det, at vi oplever billederne på skærmen, en 

autenticitetseffekt, fordi vi ved, at der er tale om liveoptagelser.

 Denne realitetseffekt 

opstår således i mødet mellem det teatrale og det virkelige i langt højere grad end i 

skuespillernes ageren med hinanden. 

96

                                                 
95 Således var der under gennemspilningen af forestillingen 30/4 2009, afgang 19.30 fra Svalegangen, Århus, 
undervejs en betjent i civil, der opfattede skærmydslerne som så alvorlige, at han valgte at følge efter bussen 
og med politiskiltet fremme forsøgte at dysse parterne ned – indtil det blev afsløret som politigodkendt teater, 
hvorefter han kunne fortsætte sin fridag. 

 Også da forestillingens 

dramatiske handling overskrider den stedets enhed, som forankringen til bussen medfører, 

96 En tilsvarende effekt skildrer Christoffersen med udgangspunkt i Bolter og Grusins analyse af remediering 
som både ’immediacy’ og ’hypermediacy’ (Christoffersen 2008, 137). 
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inddrages tv-billeder. Gidseltagningen opleves således ikke kun som en lettere hasarderet 

kørsel ud i det øde, men også som en særudsendelse i tv-avisen, hvor vi blandt andet ser 

bussen filmet fra oven. 

Som en del af bestræbelsen på også at give en realistisk oplevelse, får vi fra starten at 

vide, at vi skal køres ud til forestillingen, og at det lige tager et stykke tid. Under 

forestillingen i Århus var det for mig at se klart fra starten, at der var tale om teater. Morten 

Nielsens stemme var under den indledende gelejden ind i bussen så tilpas teatral i sin 

stemmeføring, at iscenesættelsen blev tydelig.97 Denne meget tidlige bevidsthed om, at der 

er tale om en iscenesættelse, er medvirkende til, at det artistiske, forstået som oplevelsen af 

de iscenesættelsesmæssige greb, i sig selv træder meget i forgrunden. Her opstår der et spil, 

hvor tilskuernes reaktioner indgår i et ’som-om’, hvor også tilskuernes reaktioner bliver 

teatrale. Dette medførte en ret munter og spændt stemning i bussen.98

I forhold til tematikken er det afgørende, hvordan den dramatiske bearbejdelse spiller 

sammen med forestillingens oplevelsesdimension. Det fiktive forløb i forestillingen har en 

traditionel fortællestruktur: Der er tydelige helte og skurke, og det hele ender godt. Hermed 

bliver budskabet, at tvangsægteskaber er dårlige, og at problemet skyldes en fejlslagen 

 Indledningsvis 

anlægger Morten Nielsen selv en lettere jovial og munter tone i rollen som guiden. Han 

kommer med et par ikke særligt originale jokes, som at de filmklip, der bliver taget af os, 

idet vi træder ind i bussen, senere vil blive lagt ud på en pornohjemmeside. Dette bliver 

kommenteret af tilskuerne på en måde, som helt indgår i koden ’vi skal på bustur’. Også 

senere, hvor vi for alvor bliver rodet ind i konflikten mellem Samir og Sally og Samirs 

familie, bliver der grinet. Det gælder, når Samir undskylder, at han har rodet os ind i det 

her. Dette er naturligvis en fiktiv undskyldning, fordi der på det reale plan er tale om, at vi 

lige præcis har den rolle, som vi havde planlagt og forventet, nemlig som tilskuere. Latteren 

udtrykker altså en bevidsthed om en dobbelthed, som ikke er en del af skuespillet, hvor 

latteren bliver kommenteret med et ”hvor er jeg glad for, at I tager det så pænt” (forestilling 

30/4 2009, afgang 19.30 fra Svalegangen, Århus). 

                                                 
97 Dette var til gengæld ikke tilfældet under den gennemspilning, jeg oplevede på Frederiksberg i oktober 
2007, hvor fiktionens realitetseffekt blev bevaret, indtil bilen med Sally dukkede op. 
98 En stor del af publikum bestod denne aften af en samlet gruppe af mennesker, der kendte hinanden i 
forvejen. 
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integration, hvor det at befinde sig i en kulturel mellemposition ikke møder nogen form for 

forståelse fra hverken indvandrer- eller dansk side. Dette budskab kan for så vidt 

karakteriseres som både vigtigt og rigtigt, men nok ikke som særligt nyt eller – helt 

afgørende – som en særligt nuanceret oplevelsesbaseret tilgang til tematikken. Koblingen til 

virkeligheden kan siges at have den intention, at den skal bidrage til, at vores oplevelse af 

tvangsægteskabsproblematikken forårsager, at vi forholder os til den som en relevant og 

nærværende problematik. Relationen mellem det fiktive drama og den reale bustur er som 

forestillingens afgørende greb også det, der udgør kernen i forestillingens 

oplevelsesmæssige kvaliteter. Dobbeltgrebet skal på den ene side levne plads til en 

dobbeltrefleksion og en glæde over spillet og tilrettelæggelsen, og på den anden side også 

gerne medvirke til, at konflikten og tematikken kommer til at virke relevant og nærværende. 

Forestillingen skal være i stand til at fungere, uanset om tilskuerne hele vejen igennem 

oplever den som iscenesat fiktion, eller om de først opnår denne erkendelse på et senere 

tidspunkt. 

Gidsel – en historie i virkeligheden er en forestilling, der først og fremmest har sine 

styrker i sine oplevelseskvaliteter – i selve busturen, hvilket gør, at den dramatiske 

fortælling træder i baggrunden. Også her er det derfor relevant at diskutere, hvad samspillet 

mellem oplevelsen/begivenheden og det dramatiske budskab gør, og her synes jeg, at de 

oplevelsesmæssige kvaliteter knyttet til det sensoriske og det artistiske niveau kommer til at 

stå lidt i vejen for det symbolske, der er grebet relativt traditionelt an. Det er et spørgsmål 

om forholdet mellem indlevelse og distance og om, hvorvidt forestillingens to sideordnede 

dimensioner forstærker hinanden, som det tydeligt er hensigten. Der er momenter i 

forestillingen, hvor det virker meget stærkt, at skuespillerne er så tæt på, som for eksempel 

når Samir og Sally i tæt omfavnelse har en dialog lige ved siden af min plads. Her fremgår 

selv den mindste detalje i mimikken, der opleves som tilstrækkeligt troværdig til, at det 

bliver gribende. Det virker til gengæld forstyrrende, når den spændte situation fører os ud i 

Dyrehaven ved Århus, hvor rådyrene springer omkring, hvilket tiltrækker sig lige så meget 

opmærksomhed som spillet. I det hele taget er en lys og smuk forårsaften i Århus en helt 

anden oplevelse end en mørk oktoberaften i København, hvor endestationen for 

forestillingen er en grusgrav. 
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Projektteater 

Holbæk Teater har under Pia Jette Hansens ledelse primært markeret sig som producent af 

debatskabende ungdomsforestillinger. Hun har med denne type forestillinger skabt 

opmærksomhed omkring Holbæk Teater og opnået kunstnerisk anerkendelse. Disse 

forestillinger henvender sig til et kombineret ungdoms- og voksenpublikum, og som sådan 

kan teatret karakteriseres som både et børneteater og et voksenteater. Denne 

mellemposition er betydningsfuld, fordi den placerer Holbæk Teater på en grænse mellem 

to relativt adskilte dele af dansk teaterliv. Som det også blev tydeligt i forholdet til Teatret 

Fair Play, handler dette ikke så meget om målgruppe som om kunstnerisk selvforståelse. 

Holbæk Teater befinder sig i begge kontekster. Som producent af ungdomsforestillinger 

turnerer de rundt til skoler og institutioner i en typisk børneteaterkontekst (Dahl 2008, 

90ff.), præsenterer deres forestillinger i Teatercentrums Røde Brochure og spiller på 

Teatercentrums årlige festival for børne- og ungdomsteater. Men i forhold til salg af 

turneforestillinger adskiller Holbæk Teater sig fra de typiske børneteatre. Forestillingerne 

har ofte et større tilskuertal og en væsentligt højere forestillingspris, hvilket kan ses som et 

udtryk for, at turnedelen ikke af Pia Jette Hansen betragtes som en kerneaktivitet, der skal 

bruges støttekroner på, men som en sekundær aktivitet, der helst skal kunne løbe rundt i sig 

selv.99

Denne indplacering af Holbæk Teater i en mellemposition er konfliktfyldt. Pia Jette 

Hansen beskriver, hvordan hun forholdt sig til dette fra starten af sin ansættelse, hvor det 

var helt bevidst at vælge Morten Nielsen til den første forestilling, hun producerede i regi af 

Holbæk Teater: 

 De forholdsvis høje priser er også medvirkende til, at Holbæk Teaters forestillinger 

primært turnerer til teaterforeninger og andre teatre, og kun i mindre omfang spiller 

opsøgende. Og her er det tydeligt, at Pia Jette Hansen forstår sig selv og teatret som en del 

af voksenteaterområdet og ikke som en del af det børneteater, der har sine historiske 

rødder som en modbevægelse i 1960’erne og 1970’erne (Jensen 1994). 

                                                 
99 Eksempelvis koster 69 – en rockteaterkoncert fra 90.000 til 130.000 kr., alt efter om det er for 449 eller flere 
tilskuere. Mary Ann koster 40.000 kr., og Afhængig – hva så koster fra 25.000 ved 200 tilskuere til 37.500 ved 
max. 500 tilskuere (Den røde brochure 2008, onlineversion http://www.teatercentrum.dk , 1/4 2009) 
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”Det, der er meget specielt med ham [Morten Nielsen], det er jo, at han er 
børneteaterskuespiller, og han er voksenteaterskuespiller, og den kombination 
[…] lagde jeg ud med i Det bliver sagt, fordi jeg var helt bevidst om, at det var en 
god ide. Det kan lyde lidt mærkeligt, men det var egentlig for at kunne gebærde 
mig i begge lag, både på børneteaterområdet og på voksenteaterområdet – altså 
have credit begge steder.” (Hansen 28/10 2008) 

For Pia Jette Hansen har det været afgørende at bryde med Holbæk Teaters entydige 

tilknytning til børneteatermiljøet og den ’usynlighed’, som præger dette område.100

Det markerer Pia Jette Hansen også i sin holdning til at caste kunstnerisk personale. 

Her fremhæver hun en formel uddannelse fra Statens Teaterskole som en kvalitet i sig selv: 

 Det har 

fra starten været hendes ambition, at Holbæk Teater skulle kunne måle sig med ’de store’, 

altså med det etablerede Københavnske institutionsteatermiljø. Og Holbæk Teater bruger i 

vid udstrækning kunstneriske kræfter fra dette miljø både til forestillingerne og til de øvrige 

arrangementer, teatret afvikler. I den sammenhæng skiller Holbæk Teater sig ud fra 

børneteatermiljøet, som teatret samtidig er en del af i kraft af de mange ungdoms-

forestillinger. Tilgangen til børneteatret er en anden på Holbæk Teater, og der ligger under 

overfladen en konflikt, som også bliver lokal, i den forstand at Holbæk Teater står i en 

situation, hvor Holbæk Kommune nu har to teatre, hvoraf det andet, Teatret Fair Play, 

netop tilhører det etablerede børneteatermiljø og også repræsenterer et markant kunstnerisk 

niveau (Danig og Wittrock 2008). Både lokalt og nationalt befinder Holbæk Teater sig altså 

i en mellemposition, som tydeliggør nogle af de magtstrukturer, der er karakteristiske for 

dansk teaterliv: Det er svært både at være anerkendt børneteater og anerkendt voksenteater, 

og her vægter Holbæk Teater voksenteatret. 

”Jeg ville enormt gerne have, at det var et teater, som brugte spillere, som også 
blev brugt af de store teatre, og som var superprofessionelle, og som var rigtigt 
gode til det, de gjorde. […] For mig handler det om, at jo bedre uddannet 
skuespillere er, jo bedre er de også på scenen. Og det var jo sådan førhen, at 
børneteaterskuespillere ikke nødvendigvis var uddannet på teaterskolerne. Man 
kan blive en udmærket skuespiller uden at være uddannet, men generelt synes 
jeg da, at man skal gå efter de uddannede.” (Hansen 28/10 2008) 

                                                 
100 Jævnfør titlen på Kirsten Dahls børneteaterredegørelse: Danmarks skjulte teaterskat (2008).  
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På Holbæk Teater castes det kunstneriske personale fra forestilling til forestilling, og 

hermed må Holbæk Teater karakteriseres som et projektteater, hvor det er den 

kunstneriske ide bag hver enkelt produktion, der er afgørende for, hvem teatret engagerer. 

Økonomi og administration 

Pia Jette Hansen fremhæver to fordele herved. Den ene er, at det gør det muligt hver 

eneste gang at caste den skuespiller, hun vurderer, bedst kan udfylde rollen. Den anden er 

økonomien: Det ville simpelthen ikke kunne lade sig gøre at producere Holbæk Teaters 

relativt store forestillinger inden for de eksisterende økonomiske rammer, hvis der også 

skulle være løn til fastansatte skuespillere. Denne kombination af økonomisk og 

kunstnerisk fleksibilitet er netop, som jeg også fremstillede det i kapitel 3, hovedargumentet 

for at vælge projektteatret som organisationsform.  

Som teaterchef har Pia Jette Hansen ansvaret for såvel det kunstneriske som det 

økonomiske, og der er ingen tvivl om, at hun også bekymrer sig om, at teatret skal have en 

god økonomi. Økonomien indgår også i hendes begrundelser for, at hun som 

teaterdirektør fastholder indimellem selv at arbejde kunstnerisk: 

”Det er jo en stor frihed at få lov til at gøre en gang imellem. […] Og så er det 
også for at spare nogle penge. […] Så derfor gør jeg det også med god 
samvittighed: Jeg kan jo spare en skuespillerløn ved selv at gå ind og spille, eller 
en instruktørløn eller forfatterløn.” (Hansen 28/10 2008) 

Holbæk Teater er som et mellemstort egnsteater hverken mere eller mindre klemt end så 

mange andre egnsteatre. Alligevel er den økonomiske situation et tilbagevendende emne på 

teatret, der ofte vælger at producere i et lidt større format, hvor der er flere medvirkende på 

scenen. Dette er naturligvis mere omkostningstungt, og disse forestillinger er derfor en 

økonomisk satsning for Holbæk Teater. Risikovilligheden er det, der gør Holbæk Teater i 

stand til at producere forestillinger som 69 – en rockteaterkoncert, der blev produceret ud fra 

en forventning om en efterfølgende ekstern finansiering. Det lykkedes ikke, men her var 

den kunstneriske satsning den vigtigste: Hvis finansieringen skulle have været på plads, 

inden forestillingen blev produceret, var den i bedste fald blevet forsinket, hvilket havde 

gjort den mindre aktuel. Netop muligheden for at kunne reagere relativt hurtigt på aktuelle 
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begivenheder er kendetegnende for den måde, hvorpå Pia Jette Hansen afbalancerer 

forholdet mellem det kunstneriske og det økonomiske. 

Denne prioritering af kunsten har imidlertid også konsekvenser. I og med at der 

bruges en stor andel af midlerne til kunstnerisk produktion, betyder det også, at den øvrige 

del af organisationen er presset

”Administrativt er arbejdspresset stort. Det er svært at få den ro, der skal til for 
at få overblik over alle arbejdsopgaver, og svært at finde tiden til, at disse kan 
løses tilfredsstillende. […] Manglende kontinuitet i mødefrekvenser og 
usikkerhed om beslutningsgrundlag er en udtalt stressfaktor.” (Poul Møller, 
daværende bestyrelsesformand i Holbæk Teater 2006) 

. At dette ikke er en ny situation, fremgår af årsrapporten fra 

2005/2006: 

I den periode, jeg har fulgt Holbæk Teater, har der været en del udskiftning blandt det 

administrative personale. Arbejdsrytmen på teatret veksler netop på grund af 

projektformen mellem stille og travle perioder, og i kombination med hele forløbet 

omkring vedtagelsen af den nye egnsteateraftale i efteråret 2008 er der ingen tvivl om, at 

der har været et stort pres på det faste personale. Filip Granlie oplever som teatrets pr- og 

kommunikationsmedarbejder den økonomiske situation på følgende måde: 

”Udgangspunktet er jo selvfølgelig, at det går, og det er ikke sådan, at vi har 
smidt kopimaskinen ud, fordi papiret er for dyrt. Men det er da noget, vi ofte 
snakker om. Vi køber ikke bare ting, men overvejer, om vi har brug for det.” 
(Granlie 16/4 2009) 

Det hænger altså sammen, selvom Filip Granlie peger på, at teatret trænger til en ny 

hjemmeside, hvilket der kun er råd til, hvis man i den kommende sæson vælger ikke at 

udsende et trykt sæsonprogram. De ekstra udgifter til hjemmesiden vil altså skulle findes 

inden for marketingbudgettet. I forhold til at Holbæk Teater spiller en del offentlige 

forestillinger og siden 2007/2008 også har haft en abonnementsordning, er det vigtigt, at 

teatret bruger tilstrækkelige ressourcer til at fastholde og udvide den lokale synlighed. Som 

jeg også var inde på i kapitel 3, er forholdet mellem det kunstneriske og det administrative 

en relativt traditionel konfliktakse for kunstproducerende organisationer. Det kan forstås 
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som en tendens til at forstå opgavevariablen i Leavitt-Ry-modellen udelukkende som 

produktion af forestillinger. Pia Jette Hansen har i den forbindelse en dobbeltrolle, der 

delvis sikrer, at skellet mellem kunst og administration ikke bliver for stort. Hun er bevidst 

om økonomien, men vælger at prioritere den kunstneriske produktion højt, også når det 

har omkostninger på andre fronter.  

Eksterne midler 

Holbæk Teater har gennem de seneste år haft succes med at tiltrække sig en del eksterne 

midler, typisk til projekter, der ikke er Pia Jette Hansens egne, men som på den ene eller 

anden måde passer ind i teatrets øvrige aktiviteter. Med bevillinger fra Scenekunstudvalget 

har teatret således stået som producent af såvel Tvang (2007) som Hjelm (2007), der begge 

også i kunstnerisk forstand kan karakteriseres som eksterne projekter. For Hjelms 

vedkommende er der tale om en forestilling, der i sit udtryk adskiller sig meget fra Holbæk 

Teaters øvrige produktioner, og den er således den eneste forestilling, der har spillet i 

teatrets lille prøvesal i den periode, jeg har fulgt Holbæk Teater. Hjelm er på mange måder 

forblevet et eksternt projekt – og som sådan er det en logisk konsekvens, at forestillingen 

efterfølgende har spillet videre i selvstændigt regi.101

I modsætning hertil er også Gidsel – en historie i virkeligheden i udgangspunktet et 

eksternt finansieret og initieret projekt, der dog i langt højere grad stemmer overens med 

Holbæk Teaters øvrige kunstneriske arbejde, og hvor Pia Jette Hansen også har deltaget i 

ideudviklingsfasen. Alligevel var beskeden til Henriette Rosenbeck og Morten Nielsen, at 

hvis de ville realisere projektet, skulle de rejse eksterne midler. Morten Nielsen, der er 

skuespiller på forestillingen og har været med i hele projektet, beskriver det således: 

  

”Hendes [Pia Jette Hansen] holdning var, at vi måtte søge penge – jeg ved ikke, 
om det var taktik, for det lykkedes faktisk.” 

                                                 
101 Se hjemmesiden www.teater-hjelm.dk. Her takkes: ”Holbæk Teater og dets ansatte for teknisk, 
lokalemæssigt og administrativt husly m.m. hele det første år.” (http://www.teater-
hjelm.dk/?Tak_til...:F%F8dselshj%E6lpere 1/4 2009). 
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Gidsel – en historie i virkeligheden kan kunstnerisk set betragtes som en egenproduktion, og 

forestillingen har også betydet en del for Holbæk Teater, i kraft af at den modtog en 

Reumert for bedste børneteaterforestilling i 2008. Alligevel har positionen som et eksternt 

finansieret projekt givet problemer i forhold til det praktiske ansvar for forestillingen. Fordi 

forestillingen spiller i en kørende bus, er den ret kompliceret at turnere med: Det kræver 

ruteplanlægning, polititilladelse m.m. alle de steder, der skal spilles. Det medfører 

problemer med turneafviklingen, for hvem har ansvaret for disse opgaver og for at dække 

udgifterne hertil? Holbæk Teater har ikke haft ressourcerne til at sikre en ordentlig 

turneledelse (Nielsen 22/10 2008), men her kom Reumerten til hjælp, fordi de 

medfølgende 50.000 kr. blev brugt til at ansætte Morten Nielsen som turneleder i foråret 

2009. Som eksternt finansieret produktion kan Gidsel – en historie i virkeligheden ses som et 

eksempel på, hvordan Holbæk Teater i sin produktionsform arbejder projektorienteret. 

Men den er samtidig et eksempel på, at også Holbæk Teater har en kunstnerisk kerne, der 

rækker ud over Pia Jette Hansen. Morten Nielsen, der har optrådt på teatret flere gange 

siden Det bliver sagt, er sammen med skuespillere som Kim Vesti, Gerard Bistrup og Søren 

Poppel mere fast knyttede til Holbæk Teater, idet de alle har medvirket i flere forestillinger. 

Og Morten Nielsen går faktisk så langt som til at beskrive Holbæk Teater som ’sit eget’ og 

Jeppe på Løvenborg Slot (Holbæk Teater/Anders Hjerming) 
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fremhæver de kunstneriske fordele ved også nogle gange at lave projekter med folk, man 

kender godt (Nielsen 22/10 2008). 

En konsekvens af de store satsninger, de eksterne projekter og de mange ressourcer, 

Holbæk Teater indimellem bruger på andre aktiviteter som saloner og lokale events, er, at 

produktionsrytmen på teatret er ret ujævn. Dertil kommer, at teatrets kontraktmæssigt 

usikre situation i 2009 medfører, at teatret i dette år udelukkende kommer til at 

nyproducere årets juleforestilling. Som det fremgår af bilag 5 over teatrets produktioner i 

perioden 2006-2009, er der produceret fra to til seks forestillinger pr. sæson, hvilket vil sige, 

at der har været en ret stor variation. Og i sæsonen 2009/2010 er den eneste planlagte 

produktion to versioner af teatrets julerevy. Som noget nyt i aftalen for 2009-2012 er der 

ellers krav om, at Holbæk Teater skal producere to nye forestillinger hvert år. Dette er et 

krav, der er i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse for egnsteatrene fra 2007, 

men faktisk er det sådan, at eksisterende egnsteatre ikke behøver leve op til dette krav 

(BEK nr. 1404 af 7/12 2007).102

Opsummering 

 Holbæk Teater overholder samlet set fint den forpligtelse, 

men har, fordi de arbejder projektbaseret, en stor variation i produktionsrytmen. Denne 

variation har hidtil gjort de store produktioner og satsninger mulige, hvilket det nyindførte 

krav om en mere kontinuerlig produktionsrytme kan tænkes at besværliggøre. 

Ud fra såvel de analyserede forestillinger som beskrivelsen af Holbæk Teaters kunstneriske 

profil er der tale om et teater, der generelt har et højt kunstnerisk niveau i sine 

forestillinger. Oplevelseskvaliteten af forestillingerne er gode, og langt de fleste af teatrets 

forestillinger forholder sig på det symbolske niveau til temaer, der rammer ind i en aktuel 

kontekst. Men forestillingerne viser også, at forholdet mellem det sensoriske, det artistiske 

og det symbolske niveau er komplekst, og at et mislykket samspil herimellem kan være med 

til at spærre for, at forestillingen fungerer som det, jeg i denne afhandling har fremhævet 

som afgørende for den kunstneriske kvalitet – nemlig som en æstetisk erfaring, hvor det er 

refleksionen over den konkrete sanselige oplevelse, der er kendetegnende for kunstens 

særlige kvaliteter i et kulturpolitisk perspektiv. Holbæk Teater er på mange måder et 
                                                 

102 Indtil det indskrives i en egnsteateraftale, herefter er kravet bindende. 
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ambitiøst teater. Det giver sig udslag i et højt kunstnerisk niveau, hvor det klart prioriteres, 

at teatret anerkendes i det nationale teaterfelt. Pia Jette Hansen har bevidst profileret 

teatrets kunstneriske resultater og har sikret Holbæk Teater national synlighed. Det har hun 

gjort ved at anvende relativt kendte skuespillere (fra de store teatre), ved at præsentere sine 

forestillinger som eksperimenterende og ved at lade dem være ret højt profilerede, gerne 

med en snert af det kontroversielle. Hun har søgt den fagfællebaserede anerkendelse og 

ved, at den vægter tungest, hvis den kommer fra centrale aktører i systemet, det vil sige 

aktører som de store teatre, Scenekunstudvalget og Reumertjuryen. Her spiller teatrets 

forhistorie, som den skildres af såvel Pia Jette Hansen som kulturudvalgsformand Martin 

Jungsgaard, ind: Fra at have været et teater, der ikke markerede sig kunstnerisk, og som 

lokalt i meget høj grad beskæftigede sig med samarbejde med amatører, er Holbæk Teater i 

dag et teater, der høster anmelderroser i de landsdækkende medier, og som de sidste to år 

har modtaget en Reumert for en af deres forestillinger.  

Samtidig er teaterchef Pia Jette Hansen bevidst om, at teatret også har en lokal 

forpligtelse. Her er satsningen dels i et oplevelsesøkonomisk register, at teatrets 

kunstneriske resultater, uanset hvor meget de spilles lokalt, er med til at promovere Holbæk 

som by. Herudover foregår en masse aktiviteter, der ikke kan betegnes som teater i 

teaterlovens forstand, men som alle tager udgangspunkt i iscenesættelsesmæssige greb. Det 

gælder de store arrangementer som åbningen af Landsstævnet, men det gælder også de 

saloner, der har været en del af teatret igennem otte sæsoner. Her forenes Pia Jette Hansens 

ambition om at ville tage et aktuelt udgangspunkt med en folkelig appel, der gør, at teatret 

trækker et stort og bredt publikum.  

Holbæk Teater har grundet sine kunstneriske ambitioner og relativt store 

produktioner gennem tiden oplevet, at økonomien er presset. Det gjaldt i forbindelse med 

Historien om en soldat103

                                                 
103 ”Den store aktivitet, der i lighed med de foregående år har præget Holbæk Teater, har ikke været 
omkostningsfri. Den helt klare målsætning for teateråret var, at få sammenhæng imellem udgifter og tilskud. 
Opsætningen af ’Historien om en Soldat’ var dyr og gav en budgetoverskridelse, der ikke muliggjorde at vi 
kunne leve op til vores egen målsætning og [sic] at foretage en opsparing til dækning af de foregående 
sæsoners underskud.” (Holbæk Teater 2006) 

 og er også tilfældet med 69 – en rockteaterkoncert. Som sådan er den 

økonomiske risikovillighed stor og med til at skabe flotte kunstneriske resultater. Omvendt 

må man konstatere, at denne satsning og den ekstraordinære arbejdsindsats ikke har båret 
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frugt i form af et øget tilskud, der kunne være den kontante belønning for teatrets store 

arbejde og flotte kunstneriske resultater. Og man kan konstatere, at tilskuddets størrelse i 

langt højere grad hænger sammen med kommunens økonomiske situation og etableringen 

af Teatret Fair Play som kommunalt støttet egnsteater end med kunstnerisk kvalitet.  

Med analyserne af Holbæk Teater og Randers EgnsTeater har jeg fremdraget nogle 

problematikker, som er af principiel interesse for mit projekt. Hensigten har ikke været at 

lave en direkte sammenligning af hverken de to teatres kunstneriske eller organisatoriske 

niveau, men at fremdrage nogle generelle forskelle og pointer, som kan pege frem mod en 

principiel besvarelse af spørgsmålet om, hvordan de kulturpolitiske rammer påvirker den 

kunstneriske kvalitet. Med det udgangspunkt, at begge teatre generelt producerer 

forestillinger af en god kunstnerisk kvalitet, er det værd at bemærke, at de organisatoriske 

rammer er forskellige. Der er intet, der tyder på, at hverken projektteatret eller 

gruppeteatret kan siges at være en overlegen organisationsform. I begge tilfælde er der 

organisatoriske udfordringer i form af forholdet mellem kontinuitet og fornyelse samt en 

afbalancering af kunstneriske og praktisk-administrative forhold. Samtidig er det værd at 

bemærke, at forholdet til kommunen har en betydning for, hvordan egnsteatret fungerer, 

og at dette forhold kræver pleje, for at egnsteater og kommune opnår en gensidig forståelse 

og respekt. 
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Kapitel 6: Egnsteaterpolitik104

Fra de to cases går jeg nu videre med at undersøge egnsteaterordningen på et mere generelt 

niveau. I tråd med afhandlingens overordnede sigte ser jeg nærmere på de kulturpolitiske 

rammer for egnsteatrene, der i casestudierne ført og fremmest kom til syne i forhold til det 

lokale niveau i form af egnsteateraftaler og samarbejde med kommunen. Nedefra er der 

altså blevet nogle betingelsesforhold synlige, som i dette kapitel vil blive gjort til genstand 

for en nærmere undersøgelse. I dette kapitel vil jeg uddybe og nuancere den indledende 

bestemmelse af egnsteatrene som ’små professionelle teatre uden for de fire store byer, der 

er støttet af både en eller flere kommuner og staten for fire år ad gangen’. Denne 

beskrivelse er affødt af den, som jeg også i min indledning bestemmer som en teaterpolitisk 

overgangssituation for egnsteatrene, og netop det skifte, der er sket i løbet af de seneste år, 

og som har tydeliggjort nogle væsentlige kulturpolitiske forskydninger, vil være centralt i 

dette kapitel. I analysen er det historiske perspektiv med til at tydeliggøre, at udformningen 

af den nuværende ordning i høj grad er et resultat af, hvordan de tidligere ordninger har set 

ud. Den historiske indgangsvinkel kan således bidrage til at belyse, hvordan også 

egnsteaterpolitikken kan siges at være et resultat af det, jeg også i kapitel 2 beskriver som en 

lag-på-lag kulturpolitik, hvor nye dagsordener og målsætninger sjældent afløser, men 

snarere supplerer de gamle (Skot-Hansen 1998, 157).  

 

I forbindelse med de kulturpolitiske målsætninger bliver en hoveddiskussion i 

analysen forholdet mellem egnsteatrenes kulturpolitiske udgangspunkt, som det så ud i 

1980, og den kvalitetsdiskussion, som er mit hovedærinde i denne afhandling, men som 

også fra omkring 1990 har været en del af den politiske debat om egnsteaterordningen. 

Kunstnerisk kvalitet vil således være et hovedfokus også i dette kapitel, hvor begrebet især 

vil blive undersøgt i forhold til de overordnede kulturpolitiske ændringer, der er sket med 

ordningen. Især vil forholdet til decentralisering, som er en hovedmålsætning for 

egnsteaterordningen, være afgørende i analysen af egnsteaterordningens kulturpolitiske 

udvikling. Det vekslende forhold mellem de to målsætninger kommer i analysen også til at 

                                                 
104 En del af analysen i dette kapitel indgår også i Hansen (2009), hvor fokus i højere grad end i den 
herværende analyse er forskydningerne og forholdet mellem det kulturelle demokrati og demokratisering af 
kulturen. 
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pege på de helt overordnede kulturpolitiske ændringer, der er sket i perioden. Her vil et 

begrebspar som demokratisering af kulturen og det kulturelle demokrati stå centralt, men 

også spørgsmålet om egnsteatrenes forvaltning og den øgede anvendelse af new public 

management vil indgå i analysen af den aktuelle kulturpolitiske situation. 

I analysen anvender jeg et empirisk materiale, der består af den politiske behandling 

af samtlige revisioner af teaterloven, som vedrører egnsteaterordningen, samt et par ikke-

færdigbehandlede lovforslag, der rummer afgørende kulturpolitiske diskussioner 

vedrørende egnsteaterordningen.105

                                                 
105 En dokumentoversigt findes i litteraturlisten under ’Politiske dokumenter’. 

 Tilsammen giver dette materiale et overblik over 

ordningens faktiske juridiske forandringer og over de kulturpolitiske diskussioner og 

prioriteringer, der har ligget til grund for disse. Hertil kommer et supplerende materiale 

bestående af de officielle betænkninger og redegørelser på teaterområdet i perioden. I 

analysen af den aktuelle debat om situationen for egnsteatrene vil jeg benytte et bredere 

kildemateriale, som også inkluderer avisartikler, høringssvar, dokumenter fra Folketingets 

Det lille hus (Team Teatret/Steen Jøker Dohn) 
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kulturudvalg m.m. Denne vægtning skyldes et ønske om også at tegne et bredere billede af 

den debat, som aktuelt præger området, samt ønsket om at fastholde, at fokus i 

afhandlingen er på den aktuelle situation, som det også kommer til udtryk i afhandlingens 

øvrige analytiske kapitler. Fokus i dette kapitel er altså på kulturpolitikken og den statslige 

forvaltning af egnsteaterordningen som det, der bestemmer rammerne for egnsteatrene og 

fastsætter de målsætninger, egnsteaterordningen har til hensigt at fremme. Først i næste 

kapitel vil jeg se på det aktuelle egnsteaterlandskab og herunder tage fat på de konkrete 

faktiske betingelser, som den nuværende lovgivning giver, og som jeg allerede på 

eksempelniveau har berørt i kapitlerne 4 og 5.  

Egnsteaterordningens historie 

Egnsteaterordningen bliver indført med teaterloven fra 1979 og har lige siden støttet små 

teatre rundt omkring i landet. Ved ikrafttrædelsen i 1980 ser egnsteaterbestemmelsen 

således ud: 

”§ 16. Staten refunderer 50 pct. af kommunernes og amtskommunernes 
udgifter ved driften af egnsteatre, der udøver virksomhed som børneteater og 
opsøgende teater.” (Lov nr. 211 af 23/5 1979) 

Hensigten med egnsteaterordningen er at forbedre arbejdsvilkårene for børneteater og 

opsøgende teater106

Forløberen for denne vedtagelse er Teaterloven af 1976, hvor begrebet ’egnsteater’ 

for første gang bliver nævnt, nemlig i lovbemærkningerne, hvor et egnsteater bliver 

beskrevet som følger:  

 ved at indføre en automatisk sammenhæng mellem den kommunale og 

den statslige støtte, og samtidig at animere til, at der lokalt bliver bakket op om disse teatre. 

Ordningen består af en automatisk refusionsordning, dog inden for et statsligt fastsat 

maksimum til det enkelte teater.  

                                                 
106 Opsøgende teater er teater, der opføres steder, hvor der normalt ikke bliver spillet teater. Formen er i dag 
stort set fraværende for voksenteaterområdet.  
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”I de senere år er begrebet egnsteater opstået. Et egnsteater er et gruppeteater, 
hvor gruppen har et mere fast tilhørsforhold til en enkelt lokalitet. Teatret har 
faste prøvefaciliteter og opfører deres forestillinger på hjemscene eller ved 
opsøgende virksomhed, primært inden for landsdelen. Egnsteatret arbejder 
bevidst på at skabe et tilhørsforhold til den lokale befolkning, bl.a. ved at sætte 
forestillinger op, der kan have en speciel interesse det pågældende sted, og ved 
teaterpædagogisk virksomhed på skoler og institutioner, eller hvor det i øvrigt 
ønskes.” (Bemærkninger til lovforslaget fremsat 27/1 1976) 

Der indgår altså i både 1976 og 1979 en bestemmelse af, hvad der kunstnerisk set forstås 

ved et egnsteater, nemlig et teater, der arbejder opsøgende og dermed lokalt forankret eller 

producerer børneteater. I 1976 bliver egnsteater imidlertid ikke et lovbegreb, og den 

støtteordning, der kommer til at gælde for området, er en bestemmelse om, at ”Staten 

refunderede 25 pct. af kommunernes udgifter til børneteater og opsøgende teater” (Lov nr. 

308 af 10/6 1976 § 16 stk. 2). Til forskel fra den endelige egnsteaterordning fra Teaterloven 

af 1979 er der med den tidlige ordning tale om støtte til såvel køb af forestillinger som til 

teaterproduktion.  

Efter etableringen i 1980 fungerer egnsteaterordningen stort set uændret op gennem 

1980’erne. I 1984 sker der en mindre justering, i og med at det maksimum, der er fastsat for 

støtten til det enkelte egnsteater, overgår fra at være 200 lønmåneder til at være et beløb, 

der fastsættes på de årlige finanslove – og sådan har maksimumsbestemmelsen fungeret 

siden (Lov nr. 292 af 6/6 1984). I 1980 eksisterer der allerede en række teatret rundt i 

landet, som fungerer på egnsteaterlignende vilkår, og der er da også allerede fra det første 

år 18 teatre med i ordningen (Kulturministeriet 1988, 113), hvilket i løbet af 1980’erne 

stiger, så der i 1989 er 30 egnsteatre (Bemærkninger til L 198, fremsat 2/2 1989), hvilket 

naturligvis også medvirker til, at statens udgifter vokser. Det medfører en mere overordnet 

diskussion om egnsteaterordningens kulturpolitiske indretning. Den ukontrollerede 

udgiftsstigning i en periode, der ellers er præget af finanspolitisk opstramning, er årsagen til, 

at man fra Kulturministeriets side begynder at genoverveje det 50/50-princip, der har været 

grundlæggende for teaterloven siden 1963. Forvarslet om dette opgør kom i 1988 med 
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betækningen Teaterloven (Udvalget vedrørende revision af teaterloven 1988)107, hvor det 

foreslås at ændre på finansieringsmodellen for hele teaterområdet ved at afskaffe de 

automatiske refusionsordninger (50/50-princippet), der på dette tidspunkt er gældende for 

langt størstedelen af de danske teatre.108

I det efterfølgende Forslag til Teaterlov fra 1989 følges anbefalingen, og definitionen 

af et egnsteater ændres fra at være et teater, der ”udøver virksomhed som børneteater og 

opsøgende teater”, til, at et egnsteater ”fremover må defineres som et teater for en hel egns 

befolkning” (Bemærkninger til L 198 fremsat 2/2 1989). Samtidig foreslås statens 

økonomiske engagement neddroslet, idet maksimumsbeløbet foreslås nedsat fra 3.610.000 

kr. til to mio. kr., og 50/50-princippet bevares udelukkende for egnsteatre uden for 

Københavns Amt, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Århus 

Amt og Nordjyllands Amt (L 198 fremsat 2/2 1989 § 13). Inden for disse amter har staten 

mulighed for at støtte egnsteatre via Teaterrådet, hvilket vil medføre en dårligere statslig 

finansiering her. Argumentationen er, at det vil ”stimulere de decentrale tendenser” 

(Bemærkninger til L 198 fremsat 2/2 1989) i en situation, hvor 20 af 30 egnsteatre er 

placeret i de amter, hvor landsdelsscenerne også er. Forslaget bliver ikke færdigbehandlet, 

men netop indførelsen af et geografisk skel som en del af egnsteaterordningen afføder 

megen debat. På den ene side fremhæves det for at fremme den geografiske spredning (1. 

behandl. L 198 fremsat 2/2 1989) og sikre den kunstneriske kvalitet ved at lade Teaterrådet 

vurdere støtten til egnsteatre i landsdelssceneamterne. Men på den anden side kritiseres det 

 Specifikt for egnsteatrene rummer betænkningen 

to forslag: at opprioritere den geografiske spredning af egnsteatrene, idet en del af de på 

dette tidspunkt støttede egnsteatre ligger i de store byer, der også har andre producerende 

teatre. Og at afskaffe betingelsen om, at egnsteatrene primært skal producere børneteater 

og opsøgende teater (Kulturministeriet 1988, 115). 

                                                 
107 Medlemmer af udvalget var Kontorchef i Kultur- og Kommunikationsministeriet Niels Jørgen Nielsen 
(formand), Teaterchef Henrik Bering Liisberg, Operachef Francesco Christofoli, Teaterchef Preben Harris, 
Rektor Lone Hertz, Lektor Jørgen Hvidtfeldt, Adjunkt Gunvor Juul, Professor Kela Kvam, Teaterchef Ebbe 
Langberg, Formand for Teaterrådet Bjørn Lense-Møller, fhv. Amtsrådsmedlem Inger Mikkelsen. 
108 ”Generelt er det imidlertid karakteristisk for de decentrale ordninger, at der til de lokale myndigheder er 
udlagt kompetence til at træffe beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser for staten, som denne er 
uden indflydelse på. […] Udvalget har konstateret, at disse ordninger kan medføre budgetproblemer for 
staten under det gældende bevillingsmæssige ”totalrammeprincip”, idet uforudsete merudgifter må 
kompenseres med besparelser andetsteds.” (Kulturministeriet 1988, 35f.). En fremstilling af teaterlovens 
udvikling med fokus på netop dette skifte kan ses i Langsted (1998) 
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for at overse, at egnsteatrene spiller en anden form for teater end landsdelsscenerne og 

dermed bidrager til mangfoldighed og kunstnerisk fornyelse (1. behandl. L 198 fremsat 2/2 

1989). Debatten viser, at der på dette tidspunkt er kulturpolitisk opmærksomhed på to 

problemstillinger: den geografiske spredning af egnsteatrene, som på dette tidspunkt er ret 

skæv, og egnsteatrenes kunstneriske funktion, hvor de beskrives som et alternativ og et bud 

på en kunstnerisk fornyelse, men hvor der også udtrykkes skepsis over for deres 

kunstneriske niveau.109

I den lovrevision, som følger kort tid efter, er forslaget om en geografisk baseret 

opdeling af ordningen bortfaldet. Til gengæld er finansieringsmodellen ændret fra den 

automatiske 50 procents refusion til en rammestyret model, hvor staten yder en delvis 

refusion baseret på et fast beløb på finansloven (Lov nr. 408 af 13/6 1990). I Forslaget til 

loven (L 104 fremsat 7/12 1989) indgår også en bestemmelse om at øremærke 20 pct. af 

bevillingen, der vil skulle fordeles af Teaterrådet, og det altså med udgangspunkt i en 

kvalitativ vurdering, men dette forslag udgår af den endelige lov. Debatten om 

lovændringen kommer for egnsteatrenes vedkommende primært til at dreje sig om 

finansieringsmodellen, hvis helt overordnede begrundelse er hensynet til statens 

udgiftsstyring. Det fremhæves som en risiko, at ændringen vil medføre teaterlukninger 

(Hanne Andersen (S), 1. behandl. L 104 fremsat 7/12 1989), og netop usikkerheden 

omkring den nye finansieringsordning medvirker til, at det besluttes, at bevillingerne 

bestræbes fastholdt i en toårig periode, hvor det undersøges, hvordan ordningen fungerer 

(Betænkning over L 104, 15/5 1990). Til trods for intentionerne om hurtigt igen at se på 

egnsteaterordningen kommer der til at gå lang tid, inden ordningen ændres. I 1993 kommer 

det nedsatte egnsteaterudvalg med sin rapport, der dels rummer en analyse af områdets 

udvikling og status og dels indeholder flere forskellige modeller for en fremtidig ordning.

 

110

                                                 
109 Der udtrykkes under andenbehandlingen skepsis over for, ”om egnsteatrene som helhed alle opfylder 
dette krav om kunstnerisk professionel høj kvalitet”. (Povl Brønsted (V), 2. behandl. L 104 17/5 1990, s. 
9771f.) 

 

Centralt i rapporten står ideen om et multicentreret teaterliv, altså om, at egnsteatrene og 

mangfoldigheden på dette område gør, at man bør gå væk fra en forestilling om et 

110 Udvalget består af professor Jørn Langsted (formand), administrator Anne Josephsen, instruktør og 
scenograf Gitte Kath, medlem af Teaterrådet og skuespiller Vigga Bro, fuldmægtig Jens Henriksen 
(Kommunernes Landsforening) og fuldmægtig Pernille Bahnson (Amtsrådsforeningen i Danmark). 
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decentralt teater, der tænker med udgangspunkt i et centrum, og over til en tanke om flere 

forskellige centre. 

”Teaterproduktion hører ikke nødvendigvis hjemme i hovedstaden eller i 
storbyer. Den hører ikke nødvendigvis kun til i disse byers centrum. Og den er 
ikke med nødvendighed rettet mod et voksent publikum af veluddannede og 
højtuddannede. Teaterproduktion bør være geografisk og socialt spredt, den 
bør rette sig mod såvel børn/unge som voksne. Der bør etableres mange 
forskellige typer af centralsteder.” (Kulturministeriet 1993, s. 51.f) 

Udgangspunktet for udvalget er således en pluralisme i teaterudbuddet, der skal 

fremkomme ved at sikre en ligeværdighed mellem de forskellige teater- og 

produktionsformer – en ligeværdighed, der bl.a. skal sikres gennem det statslige 

engagement i alle former for teater og gennem en sikring af rimelige vilkår for 

teaterproduktion. Samtidig advarer udvalget mod, at såvel en forventning om pluralisme 

eller alsidighed hos det enkelte teater som en bestræbelse på mere præcist at definere 

egnsteaterbegrebet vil modvirke pluralismen. 

”Ud fra disse overvejelser er den nuværende bestemmelse om egnsteatre i 
bekendtgørelsens § 2 [Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 326 af 27/5 1991] 
om at henvende sig ’til en hel egns befolkning’ urimelig. Den gør egnsteatrene 
til lidt-af-hvert teatre i stedet for at animere til specialisering og forskellighed.” 
(Kulturministeriet 1993, s. 52f.) 

Udvalget præsenterer fem forskellige modeller for en fremtidig støttestruktur, men 

anbefaler to af dem. Disse to indeholder begge en genindførelse af den faste 

refusionsprocent, dog således, at den ene model opererer med et skel mellem forskellige 

typer af egnsteatre, hvor man via en højere refusionsprocent primært animerer til at støtte 

teater uden for de fire traditionelle teaterbyer og børneteater. Desuden anbefaler rapporten 

indførelse af en minimumsgrænse for støtte, at maksimumsgrænsen sættes væsentligt i 

vejret, flerårige aftaler mellem støttegiver og teater og ansættelse af en egnsteaterkonsulent 

tilknyttet Teaterrådet. Forslaget om en minimumsgrænse begrundes med, at udvalget vil 

sikre, at der er tale om professionel helårsdrift på egnsteatrene. Anbefalingerne gives dog 

kun af et flertal i udvalget, da såvel den kommunale som den amtslige repræsentant tager 
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flere forbehold, især vedrørende de økonomiske betingelser (Kulturministeriet 1993, 19). 

Denne situation bliver afgørende for rapportens videre skæbne, for som der står i 

bemærkningerne til det lovforslag, der endelig kommer på området i 1995: 

”Da der ikke var enighed i udvalget om de fremsatte forslag, fandt ministeren 
ikke umiddelbart anledning til at iværksætte et lovinitiativ, men valgte at indlede 
yderligere sonderinger på området, herunder med de kommunale parter.” 
(Bemærkninger til L 262 17/5 1995)  

Den rammestyring, der ved vedtagelsen i 1990 blev betragtet som en midlertidig model, 

som skulle genovervejes efter to år, kommer altså til at virke væsentligt længere. Det 

betyder en periode med stor økonomisk ustabilitet for egnsteatrene. Problemet er en 

kombination af de varierende refusionsprocenter,111

                                                 
111 I denne periode er refusionsprocenten på hhv. 43 (1991), 45 (1992) og 48 (1993-1996) (Jensen 2004, 180). 

 af manglen på en nedre støttegrænse 

og af etårige bevillinger (Jensen 2004, 10). Samtidig gør kommunerne, hvad de kan for 

lokalt at kompensere både teater og kommunekasse for den lavere statslige 

refusionsprocent, hvilket resulterer i væsentlige budgetoverskridelser og i støtte til diverse 

Albatros (Limfjordsteatret/Lars Horn, Baghuset) 
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teaterprojekter, der reelt set ikke har noget at gøre med et egnsteater: Fænomenet bliver 

døbt 14-dages teatre, fordi bevillingerne hertil er så små, at der reelt kun er råd til at drive 

professionelt teater i 14 dage om året (Kulturministeriets egnsteaterudvalg marts 1993; 

Jensen 2004, 10ff.). Fra landspolitikernes side er der ingen tvivl om, at disse muligheder for 

kreativ tænkning i ordningen skal lukkes, og den første lille ændring af den rammestyrede 

finansieringsmodel begrundes netop med de kommunale budgetoverskridelser. I 1994 

bliver betingelserne for udbetaling af refusion til kommunerne og amtskommunerne 

ændret således, at det endelige refusionsberettigede beløb ikke kan overstige den 

forudbetalte refusion (Lov nr. 1104 af 21/12 1994). Begrundelsen for loven er, som det 

fremstilles ”at kommunerne og amtskommunerne i stigende grad udnytter og spekulerer i 

efterreguleringsordningen.” (Fremsættelse L 22 26/10 1994).112 Vedtagelsen sker med stort 

flertal, men debatten omkring vedtagelsen og især de mange høringssvar peger på, at det 

ikke løser den grundlæggende økonomiske usikkerhed for kommuner, amter og egnsteatre, 

som rammestyringen har medført.113 Behovet for en ny model er altså presserende, fordi 

den økonomiske usikkerhed er for stor. Og det fremgår da også af den politiske behandling 

af loven, at det er et politisk ønske at foretage en større ændring af egnsteaterordningen. 

Igen er de altovervejende argumenter et ønske om at sikre den kunstneriske kvalitet og den 

geografiske spredning (1. behandl. L 22 1/11 1994).114

Den efterfølgende og langt mere omfattende revision tager især fat på spørgsmålene 

om decentralisering og om en mere stabil finansieringsmodel for kommunerne og teatrene. 

Dels bliver der indført en række forskellige ordninger, der alle har det fælles sigte at skabe 

ordnede økonomiske forhold – primært for teatrene, men også for staten og kommunerne 

 

                                                 
112 Differencen mellem de udmeldte udgifter og de endelige refusionsudgifter var steget fra 932.000 i 1990 til 
anslået seks-syv mio. kr. i 1994 (Søren Hansen (S) 1. behandl. L 22 1/11 1994). 
113 Eksempelvis skriver Rådmand Flemming Knudsen: ”Hvornår får vi en ny egnsteaterlov Jytte Hilden, hvad 
venter du på? Usikkerheden om den fremtidige teaterlov og de vilkår vi i kommunerne får for vore egnsteatre 
har skabt en fastlåst situation – bl.a. her i Århus” (bilag 1, kulturudvalget L 22, 2/11 1994). 
BørneTeaterSammenslutningen formulerer kritikken således: ”Egnsteatrene har nu efterhånden ventet i snart 
5 år på en afklaring af det lovmæssige grundlag for området” (bilag 4, kulturudvalget L 22, 22/11 1994). 
114 ”Når det er sagt, så håber jeg, at vi på lidt længere sigt […] kan få nogle løsninger også på 
egnsteaterområdet, som kan sikre først og fremmest kvalitet – det er vigtigt – men også en geografisk 
placering af egnsteatrene, så man lever op til det, der vel var det oprindelige mål, nemlig at få teatre derud, 
hvor der ikke er mange teatre i forvejen.” (Søren Hansen (S)) og ”med hensyn til en kommende teaterlov, tror 
jeg, det vil være vigtigt, at vi går væk fra automatikken og over til kvalitetsvurderinger. Jeg tror også, det er 
vigtigt at understrege det geografiske element i stedet for at få en storbykoncentration” (Kulturminister Jytte 
Hilden). 
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– og dels introduceres en ny ordning: de små storbyteatre (Lov nr. 103 af 28/2 1996). 

Hermed indføres et geografisk skel, og egnsteaterbegrebet reserveres til de geografisk 

decentrale egnsteatre. Denne opprioritering af den geografiske spredning er der politisk 

opbakning til i Folketingets behandling af ændringen: 

 ”I lovforslaget tages der nemlig højde for den store forskel, som der er mellem 
et teaterliv i byen og et teaterliv ude på landet. Der er langt bedre mulighed for 
et varieret teaterliv i byen end der er på landet. Derfor er det også rimeligt, at 
egnsteatrene uden for de store byer sikres en automatisk ret til at få refunderet 
halvdelen af udgifterne til deres egnsteatervirksomhed. Og lige så rimeligt er 
det, at storbyerne nu i samarbejde med Teaterrådet udarbejder 4-årige aftaler 
om fordeling af midlerne inden for en på finansloven afsat ramme.” (Elsebeth 
Gerner Nielsen (R), 1. behandl. L 44, 1/11 1995) 

Skellet indebærer også, at egnsteatrene økonomisk stilles bedre end de små storbyteatre. 

Hvor egnsteatrene kan nyde godt af en genindførelse af den automatiske 50 procents 

refusion, så bliver statens bevillinger til de små storbyteatre fastlagt i fireårige aftaler mellem 

staten og den enkelte af de fem kommuner, der indgår i denne ordning: Københavns, 

Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg Kommune. Hertil kommer, at det kun er 

egnsteatrene, der får sikret støtteniveauet via indførelsen af et nedre støttebeløb. Ud over 

disse ændringer bliver der også indført krav om minimum treårige aftaler om driftstilskud 

mellem det enkelte egnsteater og kommunen eller amtskommunen og om, at huslejen 

maksimalt kan udgøre 15 pct. af støtten. Hermed er egnsteatrenes budgetsituation blevet 

væsentligt forbedret. 

Efter den store ændring i 1996 kommer en periode, hvor egnsteaterordningen ikke 

forandres. Der foregår ganske vist løbende en debat om teaterloven og herunder 

egnsteatrene. I 1999 kommer betænkningen Teaterstøtte i Danmark fra et teaterudvalg nedsat 

af daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen. I betænkningen indgår et forslag om 

at sikre fornyelse på egnsteaterområdet ved at gøre et udbud af egnsteaterbevillingen 

obligatorisk mindst hvert 12. år (Teaterudvalget 1999, 81). Dette forslag skal ses i 

forbindelse med det faktum, at dynamik i støttesystemet er blevet et af de helt store 

teaterpolitiske problemer: Frem til 1980 blev nye initiativer indlemmet ved at optage stadig 

flere institutionstyper i teaterlovgivningen, men efter egnsteatrenes optagelse er der reelt 
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ikke kommet nye teaterlovsstøttede institutioner til. Da det samtidig forholder sig sådan, at 

institutionerne er præget af relativ stabilitet, bliver det svært for nye teatre at opnå stabile og 

rimelige arbejdsforhold.115

Den aktuelle situation 

 Samtidig er der forslag om at indføre en ny kategori, nemlig 

regionsteatre, der skal opfylde behovet for større teaterinstitutioner ved at give mulighed 

for at opnå refusion på et støttebeløb, der er væsentligt højere end det maksimale for et 

egnsteater. Disse regionsteatre skal kun kunne oprettes i amter, der ikke har en 

landsdelsscene, og der skal kun kunne oprettes et per amt (Teaterudvalget 1999, 81f.). 

Trods hensigten om at revidere teaterloven når Elsebeth Gerner Nielsen ikke længere end 

til at udarbejde et notat, hvor egnsteaterområdet ikke forandres (Kulturministeriet 2003). 

Heller ikke efterfølgeren, Brian Mikkelsen, når længere end til at fremlægge et udspil til en 

revision af teaterloven. Heri indgår et ønske om, at en del af egnsteatrene kommer til at 

indgå i større enheder, og at der formuleres en egentlig formålsparagraf for egnsteatrene 

(Kulturministeriet 2003, 4 og 7).  

Det bliver en udefrakommende begivenhed, der forårsager, at teaterloven revideres i 2007, 

nemlig strukturreformen, hvor amterne erstattes af regioner, og antallet af kommuner 

reduceres fra 271 til 98. I den forbindelse bliver også teaterområdet en del af den 

overordnede ændring af den offentlige opgavefordeling. Og anbefalingen fra 

strukturkommissionen er klar: Der skal ryddes op i diverse refusionsordninger, og således 

også i egnsteaterordningen, hvor strukturkommissionens anbefalinger udmøntes i et forslag 

om, at egnsteatrene fremover bliver kommunalt finansieret ud fra følgende begrundelse:  

”Kommunerne skal fremover som hovedregel have hovedtilskudsansvar for de 
områder og institutioner, der i øvrigt har en naturlig lokal forankring, og som 
ikke har en særlig national opgave eller funktion.” (Regeringen april 2004, 141) 

                                                 
115 Langsted (1998) fremstiller teaterlovens historiske udvikling og den opbremsning, der sker på området. 
Han sætter skellet mellem ekspansion og kontraktion til 1990, hvor den økonomiske opbremsning sker i form 
af afskaffelse af gulerodsprincippet. Denne diskussion kan også relateres til diskussionen af forholdet mellem 
de forskellige organisationsformer, som jeg præsenterede i kapitel 3. 
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I debatten, der følger forslaget, kritiseres denne skarpe opdeling, og det påpeges, at 

egnsteatrene også har en national betydning. Og i sidste ende bliver forslaget mindre 

vidtrækkende: I det lovforslag, som skal udmønte kommunalreformen på teaterområdet, 

følges anbefalingerne om at afskaffe refusionsordningen til fordel for en rammestyret 

ordning (L 50 fremsat 24/2 2005). Men også denne ændring udsættes for kritik under den 

politiske behandling. Bekymringen er, at rammestyringen på sigt vil udhule det statslige 

engagement i egnsteatrene.116 Hermed bliver den eneste ændring for egnsteatrene, at staten 

overtager den hidtidige amtslige støtte til eksisterende egnsteatre. For egnsteatrene betyder 

nedlægningen af amterne, at en vigtig initiativtager i forbindelse med oprettelsen af nye 

teatre forsvinder.117

                                                 
116 I høringssvarene hedder det blandt andet: ”Kunstrådet […] ser med bekymring på, at den obligatoriske 
refusionsordning ændres, så den i stedet bliver rammestyret. En rammestyring af egnsteaterordningen kan 
generelt skade egnsteatrene, der sikrer udbud af teater i hele landet” (Kunstrådet i bilag 1, Kulturudvalget L 
50 24/2 2005). 

 

117 Amternes støtte til egnsteatre er i perioden 2000-2006 steget fra 4,6 mio. kr (Finansministeriet, anm. 
21.23.48, 2003 (regnskabstal)) til 11,2 mio. kr. (Finansministeriet anm. 21.23.48, 2008 (regnskabstal)). Til 

Bombshells (Cantabile2/Nullo Facchini) 
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Det er en betingelse for egnsteatrenes (midlertidige) bevaring af deres 50/50-

finansieringsmodel, at støtten fremover skal baseres på ”teaterfaglige kvalitets-

vurderinger.”.118 Denne beslutning afspejler et politisk ønske om, at kunstnerisk kvalitet 

skal prioriteres højere i egnsteaterordningen. Den konkrete udformning af ordningen bliver 

i første omgang overladt til endnu et egnsteaterudvalg, der i modsætning til det tidligere 

udelukkende består af teaterfaglige repræsentanter, herunder repræsentanter for de to 

centrale interesseorganisationer på området, FAST og BTS.119 I forhold til erfaringerne fra 

egnsteaterudvalget fra 1993 gør sammensætningen risikoen for uenighed i udvalget mindre, 

men samtidig bliver der tale om netop et teaterfagligt indspark uden den politiske 

legitimitet, som kendetegner et udvalg, der også rummer repræsentanter fra det 

lokalpolitiske niveau.120

Ifølge kommissoriet er arbejdsgruppens opgave at sikre:  

 

”et teatermæssigt højt niveau, en stærk lokal forankring, en tilbagevendende 
teaterfaglig kvalitetsvurdering, rum til eksperimenterende virksomhed.” 
(Arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet april 2006, 12)  

Når man ser på arbejdsgruppens kommissorium, så springer det i øjnene, at opgaven 

rummer en todeling, som er karakteristisk for egnsteaterområdet: På den ene side er der tre 

krav, som er koblet til det egentlige spørgsmål om kunstnerisk kvalitet, og på den anden 

side er der spørgsmålet om egnsteatrenes lokale forankring. Udvalget anbefaler, at 

kvalitetssikringsordningen kommer til at bestå af en konsulentordning, hvor tre 

deltidsansatte konsulenter følger egnsteatrene og evaluerer teatrene i forbindelse med 

forhandling om en ny egnsteateraftaleperiode. Egnsteaterkonsulenternes funktion bliver 

den dobbelte dels at rådgive og sikre en kvalitativ udvikling i et samarbejde med egnsteatre 

                                                                                                                                               
sammenligning steg de samlede kommunale udgifter til området i perioden fra 24,6 mio. kr (Finansministeriet, 
anm 21.23.48, 2003 (regnskabstal)) til 32,0 mio. kr (Finansministeriet,  anm. 21.23.48, 2008 (regnskabstal)). 
118 Stemmeaftale blandt forligspartierne bag revisionen af teaterloven. Her citeret fra Arbejdsgruppe nedsat af 
Kulturministeriet april 2006, s. 3. 
119 Udvalget bestod af formand Mogens Holm (formand for Foreningen af Små Teatre og teaterchef på 
Taastrup Teater), Gitte Kath (instruktør og scenograf på Teatret Møllen), Henrik Køhler (formand for 
BørneTeaterSammenslutningen), Peter Westphael (teaterleder Randers EgnsTeater) og Litten Hansen 
(næstformand i Kunstrådet). 
120 Det kan være svært at vurdere, om det gør det lettere at affærdige rapportens pointering af vigtigheden af 
en fastholdelse af 50/50-ordningen, fordi der så åbenlyst er tale om økonomiske særinteresser. Under alle 
omstændigheder bliver rapportens anbefalinger angående den økonomiske model efterfølgende overhørt. 
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og kommuner og dels at evaluere og dermed også kontrollere teatrene (Arbejdsgruppe 

nedsat af Kulturministeriet april 2006, 7f.). Egnsteaterrapporten anbefaler også, at der 

bliver tale om en evaluering, som ser bredt på egnsteatrets virke, og som derfor rummer 

følgende elementer: administration, teknisk niveau, fagligt niveau, organisatorisk niveau og 

kunstnerisk niveau (Arbejdsgruppe nedsat af Kulturministerieten april 2006, 8).  

Det er en del af opgaven, at den nye ordning skal holde sig inden for de eksisterende 

økonomiske rammer, og her bliver det et afgørende spørgsmål, om der er tale om en 

fastholdelse af udgiftsniveauet eller af finansieringsmodellen. Udvalget vælger det sidste op 

påpeger:  

”at det, der først og fremmest kendetegner disse rammer er, at der er tale om en 
refusionsordning. Det vil sige, at de statslige udgifter varierer i takt med de 
kommunale driftstilskud til egnsteatrene.” (Arbejdsgruppe nedsat af 
Kulturministeriet april 2006, 5).  

Hermed sender udvalget også et politisk signal om, at refusionsordningen bør bevares, og 

bruger kvalitetssikringen til at argumentere herfor:  

”Der skal være mulighed for vækst – såvel i antallet af egnsteatre/regionalteatre 
som i det enkelte egnsteaters økonomiske rammer. Men der skal også være en 
sammenhæng mellem de offentlige udgifter til statsrefusion til kommunerne og 
det kvalitative niveau på teatrene.” (Arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet 
april 2006, 7)  

I forlængelse af egnsteaterrapporten vælger regeringen og Dansk Folkeparti under 

finanslovsforhandlingerne i efteråret 2006 at overhøre egnsteaterudvalgets anbefalinger og 

indfører rammestyring af egnsteatrene: 

”Der er enighed mellem parterne [regeringen og Dansk Folkeparti] om at 
omlægge egnsteaterordningen til en rammestyret ordning, således at 
refusionsprocenten fastsættes på de årlige finanslove og i forhold til den 
gældende finanslovsbevilling. […] Der tilføres ca. 11 mio. kr. i 2007 og ca. 17 
mio. kr. i 2008-2010 til formålet, heraf 4 mio. kr. i 2007, 6 mio. kr. i 2008 og 7 
mio. kr. årligt i 2009-201 ved merbevillinger.” (Finansministeriet 2006, 37) 
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Allerede umiddelbart efter forårsager det kraftig debat, og daværende kulturminister Brian 

Mikkelsen må således allerede i november 2006 besvare tre § 20-spørgsmål og i åbent 

samråd om sagen. Oppositionspartierne De Radikale, Socialdemokraterne og SF, der er 

med i stemmeaftalen omkring ændring af teaterloven i 2005, mener, at der er tale om et 

brud med en gældende aftale. Hertil svarer kulturministeren, at der er tale om en 

stemmeaftale, og den derfor ”kun vedrører det konkrete lovforslag, og ikke binder parterne 

ud i fremtiden” (Mikkelsen 9/11 2006). Udvalget bag egnsteaterrapporten peger på, at det 

er en klar forudsætning for udvalgets arbejde med indførelsen af en kvalitetsmodel på 

egnsteaterområdet, at den automatiske refusionsordning bliver bevaret. Argumentet for 

denne ændring er dels en konstatering af, at de statslige udgifter til egnsteatrene aldrig har 

været så høje: 

”Vi øger altså ikke alene antallet af egnsteatre, vi øger også bevillingerne til de 
eksisterende egnsteatre ganske betragteligt. Så når der spørges til, hvilke 
økonomiske konsekvenser regeringens aftale om egnsteatrene vil få for 
egnsteatrene, så er det korte svar, at der nu er sat flere penge af til, at vi kan 
bevare det historisk høje niveau på egnsteatrene i mange år fremover, uden at 
det går ud over andre kulturområder.” (Kulturminister Brian Mikkelsen, 
samrådsspm. K 22/11 2006, min transskribering) 

Samtidig formodes det, at de større kommuner, der opstår som et resultat af 

kommunalreformen, vil satse mere på kultur, herunder egnsteatre, hvilket vil betyde en 

yderligere ukontrollabel vækst.121

                                                 
121 For eksempel udtaler Kim Andersen (V): ”Derimod ser jeg det forhold, at vi nu har fået nogle større, mere 
slagkraftige, mere dynamiske kommuner, som udtryk for, at der nu bliver reel mulighed for og forhåbentlig 
også vilje til at styrke kommunernes engagement i kulturlivet. Det tror jeg faktisk også vil ske, fordi det lige 
netop er et område, hvor man kan differentiere sig i forhold til nabokommunen og skabe et ekstraordinært 
godt tilbud for sine borgere og tilflyttere og derved markere sig positivt.” (1. behandl. L 139, 9/2 2007) 

 Som i tidligere debatter omkring den automatiske 

refusionsordning handler argumenterne for først og fremmest om statens budgetsikkerhed. 

Også argumenterne imod er de samme som tidligere, herunder ikke mindst, at den 

budgetusikkerhed, som staten med rammestyringen slipper for, blot vil blive overført til 

kommunerne og teatrene. Desuden forhindrer det dynamikken i ordningen, fordi 
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oprettelsen af et nyt teater vil gå ud over alle de andre teatre, idet det vil betyde en generel 

sænkning af refusionsprocenten.122

Trods debatten vedtages i 2007 en ændring af teaterloven, der medfører 

rammestyring af ordningen (Lov nr. 460 af 23/5 2007). I forlængelse af erfaringerne fra 

perioden 1991-96 sikres det enkelte teaters økonomiske stabilitet, ved at det indgår en 

fireårig aftale, hvoraf det fulde støttebeløb fremgår. Således bliver det kommunerne, der i 

denne konstruktion har en usikker budgetsituation på grund af den ukendte 

refusionsprocent. Lovændringen indeholder også den foreslåede konsulentordning samt 

den anbefalede opstramning af definitionen af et egnsteater, der nu lyder:  

 

”Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder 
forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for 
Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner. Et 
egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal 
forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner” (Lov 
nr. 460 af 23/5 2007 § 16) 

For at undgå at eksisterende egnsteatre rammes af den strammere definition, undtages disse 

dog herfra (BEK nr. 1404 af 7/12 2007 § 16, stk. 2). 

Foreløbigt har indførelsen af rammestyringen været præget af megen debat og en del 

implementeringsusikkerhed. I forbindelse med indførelsen fastholdes det, at 

rammestyringen ikke skal indføres med tilbagevirkende kraft, og de allerede vedtagne 

egnsteateraftaler løber derfor perioden ud med 50 procents refusion. Da rammestyringen 

træder i kraft i 2008, er der således kun seks eksisterende egnsteatre inkluderet i ordningen, 

men samtidig indtræder fem nye egnsteatre i den. Rammebevillingen skal således det første 

år deles mellem 11 egnsteatre, hvilket skaber en forventning om en refusionsprocent på 25-

30. Det medfører så stor kritik fra såvel teatermiljøet som fra KL, at det ender med en 

ekstrabevilling, som sikrer samtlige egnsteatre 50 procents refusion i 2008 – en meddelelse, 

                                                 
122 ”Men ved den foreslåede ændring vil der i lighed med hvad der er gældende på museums- og 
musikskoleområdet, ske et fald i statsrefusionens andel af den enkelte kommunes tilskud til sit egnsteater, hvis 
der sker en aktivitetsudvidelse på landsplan […] Ordningen giver med andre ord vanskeligere vilkår for 
budgetlægningen i kommunerne” (Børne- og kulturchefernes høringssvar, bilag 1 Kulturudvalget L 139 2/2 
2007)  
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der kommer i august 2007 (Kulturministeriet 17/8 2007).123 Debatten gentager sig i forhold 

til refusionsprocenten for 2009, der i maj 2008 udmeldes til at være minimum 38 og 

endeligt lander på 40 i januar 2009 (Kunststyrelsen 23/9 2008). For 2010 er der blevet 

udmeldt en foreløbig minimumsprocent på 37 (Kunststyrelsen 2008), hvilket igen har 

udløst kritik, også fordi det var en forventning, at efterhånden som flere af de eksisterende 

aftaler udløb, og flere egnsteatre derfor blev en del af rammestyringen, ville beløbet 

langsomt nærme sig de 50 pct.124

De konkrete konsekvenser af den rammestyrede finansieringsmodel er tydelige i 

kapitlet om Holbæk Teaters forlængelse af egnsteateraftalen, men er også en del af analysen 

i kapitel 7. Debatten om rammestyringen er fortsat både i medierne og i Folketinget. 

Således har der siden 2006 været fem § 20-spørgsmål til kulturministeren, to åbne samråd, 

en del spørgsmål i Kulturudvalget og et enkelt beslutningsforslag om at genindføre 50 

procents automatisk refusion (B 311 fremsat 27/2 2009). Undervejs i den politiske debat 

har der også været røster blandt forligspartierne om, at modellen ikke er optimal. Således 

udtaler kulturordfører Karin Nødgaard fra Dansk Folkeparti: 

 I stedet har der hidtil været tale om en meget hurtig 

udhuling af den finansielle ramme og om en refusionsprocent, der allerede det første år var 

lavere, end den nogensinde blev i perioden 1991-96 (Jensen 2004, 180). 

”Vi ved jo godt, at sådan kan teatre ikke fungere. Derfor vil vi gerne se på, om 
vi kan finde en model, hvor statsstøtten eksempelvis lægges fast over en 
længere årrække” (Nødgaard i Proscenium 2/10 2008) 

Og i et åbent samråd i Kulturudvalget d. 28/5 2008 skabes der for alvor tvivl om 

opbakningen til debatten, idet såvel Venstres kulturpolitiske som teaterpolitiske ordfører 

                                                 
123 Eksempler på debatten er Bech-Danielsen (19/6 2007), Bjerre-Christensen (21/6 2007), Blædel (21/6 
2007) og Borberg (22/6 2007). 
124 En væsentlig forklaring på minimumsprocenten er, at der i beregningerne for 2010 indgår to nye, endnu 
ikke godkendte egnsteatre, Black Box Theatre og Vestdansk Musikteater 
(http://www.kunst.dk/scenekunst/teatre-og-institutioner/egnsteatre/refusionsprocentberegning-2010/ 
27/10 2009). Dertil kommer udmeldte forhøjelser af støtten til eksisterende egnsteatre (f.eks. Møllen og Carte 
Blanche). I den forbindelse er det værd at bemærke, at der opstår en paradoksal cyklus omkring vedtagelsen 
af nye aftaler, fordi det endelige støttebeløb i mange tilfælde først fastsættes i forbindelse med de kommunale 
budgetter i oktober. Men da der kun udbetales refusion af beløb angivet i egnsteateraftaleudkastet, som skal 
være Kunststyrelsen i hænde senest 1/4, vil udkastene typisk rumme et højere beløb end de endelige aftaler. 
Det betyder en lavere udmeldt refusionsprocent, hvilket igen kan betyde kommunal budgetmæssig 
tilbageholdenhed ved den endelige vedtagelse.  
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sår tvivl om opbakningen til den rammestyrede ordning og især til den udmeldte 

refusionsprocent på 38: 

”Det var i hvert fald ikke min intention, da vi sad og snakkede om det her 
[planerne om den faktuelle redegørelse på teaterområdet], at det skulle vare så 
længe, fordi sagen er jo, at på det tidspunkt [2009], der er de 38 procent jo en 
realitet […]. Jeg går ud fra, at ministeren er enig med Venstre i, at vi taler om en 
vurdering, der skal indgå i den kommende finanslov simpelthen. Der trænger til 
en vurdering nu. Jeg kan godt forstå de teatre og befolkningen, der sidder og 
tænker, at de synes, at det er da noget mærkeligt noget, at vi har givet et rimeligt 
favorabelt forlig til Det Kongelige Teater, men hvad med os?” (Britta Schall-
Holberg (V) Samrådsspm. R, S, T og U, kulturudvalget 28/5 2008 (min 
transskribering)). 

Efterfølgende giver Venstre dog udtryk for fuld opbakning til den eksisterende ordning, og 

i forbindelse med et beslutningsforslag fra oppositionen om at genindføre 50 procents 

refusion for egnsteatrene afvises dette – også med henvisning til, at der aktuelt er nedsat et 

teaterlovsudvalg, der skal se på en revision af hele teaterloven (1. behandl. B 113 14/4 

2009).125

Ser man overordnet på egnsteaterordningens udvikling, så er den gået fra at være en 

ordning, hvis formål var at støtte andre teaterformer end dem, der var kendt fra 

institutionsteatrene, men i løbet af årene er det blevet ændret. Den geografiske spredning 

blev opprioriteret i 1996, og med den nyeste revision fra 2007 er der tale om en ordning, 

hvor staten har markeret, at den kunstneriske kvalitet på egnsteatrene er afgørende for det 

statslige engagement, der med rammestyringen nu er kontrollerbart. 

 

                                                 
125 ”Til sidst vil jeg minde om, at regeringen har nedsat et teaterudvalg, som inden udgangen af 2009 vil 
komme med en samlet vision for scenekunsten i Danmark og udfærdige en eller flere modeller for en samlet 
struktur for scenekunsten. Heraf følger, at udvalget også vil se på egnsteaterområdet, og derfor giver det 
heller ikke mening at ændre på egnsteaterordningen på nuværende tidspunkt.” (Kulturminister Carina 
Christensen, 1. behandl. B 113, 14/4 2009) 
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Kulturpolitisk udvikling 

Historisk set markerer egnsteaterordningens oprettelse et brud med den hidtidige 

kulturpolitiske strategi i dansk teater: Indtil da havde målet været at skabe en centralt 

koordineret spredning af teatret gennem støtte til turnerende teatre og institutionsteatre i 

provinsen. Fra indlemmelsen af landsdelsscenerne i den første teaterlov fra 1963 havde 

man spredt det institutionelle teaterliv med Det Kongelige Teater som centrum ud i hele 

landet. Egnsteaterordningen har til formål at give plads til et kunstnerisk og kulturelt 

alternativ: børneteater og opsøgende teater, der skal oprettes på lokalt initiativ og have en 

høj grad af lokal forankring. 

Som jeg beskriver den kulturpolitiske udvikling i kapitel 2, så sker der et afgørende 

kulturpolitisk skifte i 1970’erne. Kulturen som politisk område vokser frem efter anden 

verdenskrig som en del af den generelle vesteuropæiske udvikling af forskellige former for 

Fuglen fra Afrika (Teater Vestvolden/Brita Fogsgaard) 
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velfærdssamfund.126 I tråd med en generel udvikling hen mod at sikre alle borgere lige 

muligheder skal alle som et led i en ’demokratisering af kulturen’ have lige adgang til 

kulturelle aktiviteter. Det gælder altså om at nedbryde økonomiske og geografiske barrierer 

for deltagelse i kulturaktiviteter. De kulturelle udtryksformer, der bliver støttet inden for 

denne kulturpolitik, er stort set lig med de klassiske kunstarter, og altså en del af en 

borgerlig kulturtradition, som man i oplysningens navn vil udbrede til hele befolkningen. 

Det vil sige, at der bag demokratiseringen af kulturen ligger en monokulturel forståelse af 

samfundet. I begyndelsen af 1970’erne sker der som nævnt noget med denne opfattelse. 

Man har efterhånden fået opbygget et netværk af decentrale institutioner og diverse 

økonomiske støtteordninger, der principielt skal give alle lige adgang til den offentligt 

støttede kultur. Inden for teaterområdet er det først og fremmest sket ved at støtte 

landsdelsscenerne i Århus, Odense og Aalborg samt Det Rejsende Landsteater og ved at 

gøre teater prismæssigt tilgængeligt gennem abonnementsordningen.127

                                                 
126 En beskrivelse af denne udvikling kan ses i Langsted (1990), Wilmer (1998) og Mulcahy (2006). 

 Problemet er bare, 

at disse tiltag ikke for alvor medfører en kulturel ligestilling i form af forskellige 

socialgruppers lige deltagelse i de offentligt støttede kulturaktiviteter. Samtidig sker der 

forskydninger inden for kulturens område, blandt andet med fremvæksten af en 

ungdomskultur, der udtrykker sig helt anderledes end den traditionelle borgerlige kunst. 

Dette er medvirkende til, at man begynder at overveje, om det enhedskulturelle fundament 

for kulturpolitikken skal revurderes. Der sker et afgørende paradigmeskifte i 

kulturpolitikken, som den grundlægges i de forskellige europæiske lande i tiden efter anden 

verdenskrig. I et opgør med den enhedskulturelle tankegang, der havde præget den 

velfærdsbaserede kulturpolitik, skifter det grundlæggende kulturpolitiske paradigme fra 

’demokratisering af kulturen’ til ’det kulturelle demokrati’. I forhold til de to er der tale om 

forskellige forståelser af det kulturbegreb, der danner grundlaget for den samfundsmæssige 

målsætning med kulturpolitikken, hvilket har konsekvenser for det lighedsbegreb, der 

opereres med i kulturpolitikken. Overordnet er det muligt at skelne mellem to forskellige 

kulturbegreber, et bredt og et snævert, hvor det snævre er knyttet til æstetiske og 

ekspressive udtryksformer. Men som Johan Fjord Jensen med sin betegnelse ’det dobbelte 

kulturbegreb’ påpeger, forudsætter de to kulturbegreber gensidigt hinanden, hvorfor det 

127 Landsdelsscenerne indgår i teaterloven af 1963 (Lov nr. 202 af 31/5 1963), mens abonnementsordningen 
introduceres i 1975 (Lov nr. 411 af 13/6 193) og Det Rejsende Landsteater i 1977 (Lov nr. 308 af 10/6 1976). 
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også er naturligt, at ændringen i det brede kulturbegreb fra et enhedskulturelt til et 

pluralistisk medfører ændringer i de kulturelle udtryksformer, som anerkendes som 

støtteværdige (Langsted 1990; Jensen 1988). 

Overvejelserne får international gennemslagskraft med Augustin Girards UNESCO-

rapport fra 1970: Cultural Development: Experience and Policies. Heri får det nye pluralistisk 

funderede kulturbegreb betegnelsen ’det kulturelle demokrati’ (Wilmer 1998, 23). Og i 1976 

følger Europarådet op med en rapport, som sætter en ny kulturpolitisk dagsorden, og som 

gør op med den enhedskulturelle tænkning, som den kommer til udtryk i strategien 

’demokratisering af kulturen’ (Simpson 1976). I stedet skal der arbejdes for et ’kulturelt 

demokrati’, hvori folks egen kulturelle produktion og forskellige former for amatørkunst 

kommer i centrum (Langsted, Hannah og Larsen 2003, 18).  

I Danmark bliver denne forskydning tydeligst formuleret af Niels Matthiasen, 

socialdemokratisk kulturminister i perioden 1971-73 og 1975-1980: 

”Princippet om kulturelt demokrati betyder, at enhver kulturform, der har 
betydning selv om det kun er for et mindretal – bør have mulighed for at 
udvikle sig og trives på lige fod med andre.” (Matthiasen 1977) 

På teaterområdet kan indførelsen af egnsteaterordningen betragtes som et tiltag i 

overensstemmelse med de nye kulturpolitiske målsætninger. Man kan undre sig over, at der 

skal gå så lang tid, fra egnsteaterideen opstår, til ordningen indføres,128

                                                 
128 Som nævnt indgår begrebet allerede i bemærkningerne til loven fra 1976. Nogle af de første teatre, der de 
facto fungerer som egnsteatre, etableres i løbet af 1960’erne. 

 men set i det 

perspektiv, at ordningen for første gang på institutionsniveau anerkender, at det kulturelle 

demokrati og dermed en reel pluralisme også skal være grundlaget for teaterpolitikken, er 

det måske ikke underligt. Fra Matthiasens retoriske tilkendegivelse af en kulturpolitisk 

hensigt går der således to år, før egnsteaterordningen og den samtidige ordning for 

Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater bliver en del af teaterlovgivningen. Med 

egnsteaterordningen får man altså en ny støttemulighed baseret på såvel de nye 

kunstneriske retninger, der ser dagens lys i 1970’erne, og på at staten automatisk bakker op 

om de lokale initiativer. 
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I den første egnsteaterordnings bestemmelse om primært at producere børneteater 

og opsøgende teater ligger der en grundtanke om at producere forestillinger, der tager 

udgangspunkt i forskellige gruppers sociale virkelighed. Det er et kunstnerisk ønske at 

knytte sig til et lokalsamfund og her også at henvende sig til hidtil oversete 

publikumsgrupper, herunder børn. I måden, det bliver gjort på, involveres børnenes eget 

perspektiv på en måde, der adskiller denne form for teater for børn markant fra 

eksempelvis Skolescenens aktiviteter. Der er ikke længere tale om at spille teater for børn, 

for at de kan lære at holde af kunstformen og dermed blive aktive teatergængere som 

voksne, men om at give dem en oplevelse, som betyder noget i et børneperspektiv.129

I dag er det kulturelle demokrati ikke en dominerende kulturpolitisk strategi, og 

egnsteatrene har siden 1990 ikke været kunstnerisk forpligtede på de målsætninger, der er 

knyttet hertil. Alligevel kan den kulturpolitiske oprindelse stadig spores i ordningen. I 

bekendtgørelsen fra 1996 fremgår det således stadig, at et egnsteater ud over produktion af 

professionel scenekunst kan beskæftige sig med følgende sekundære opgaver: 

 

Desuden opstår der med egnsteatrene en tradition for et samarbejde mellem de 

professionelle teaterfolk og amatører i form af dramapædagogiske aktiviteter, egnsspil og 

lignende. Det er denne markante sammenkobling af på den ene side nogle kunstneriske 

retninger, der klart skiller sig ud fra det indtil da støttede teater, og på den anden side en 

lokal medindflydelse på at definere de kulturelle og teatermæssige behov, der gør 

egnsteaterordningen til en del af den generelle tendens til at fremme det kulturelle 

demokrati.  

”… samarbejde med amatører, arrangere gæstespil, afholde festivaler, arrangere 
egnsspil, undervise og udøve dramapædagogisk virksomhed.” (BEK nr. 628 af 
28/6 1996) 

Denne bestemmelse udgår med bekendtgørelsen fra 2006, hvilket signalerer, at den sidste 

rest af det kulturelle demokrati nu ikke længere er en del af den officielt formulerede 

egnsteaterpolitik. Ikke desto mindre indgår lignende beskrivelser stadig i forvaltningen af 

egnsteatrene (Kunststyrelsen c, 3; Jacobsen Juni 2006). Og som vi så det for både Randers 

                                                 
129 Jensen (1994) og Reiche (2000) giver et indblik i udviklingen i dansk børneteater. 
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EgnsTeaters og Holbæk Teaters vedkommende, så er aktiviteter, der rækker ud over den 

professionelle scenekunstproduktion, en del af forpligtelserne. I kapitel 7 vil jeg se på, om 

målsætningerne tilbage fra det kulturelle demokrati generelt bliver fastholdt i egnsteatrenes 

praksis. 

Selvom der altså er spor af den oprindelige fundering af egnsteaterordningen i det 

kulturelle demokrati, kan det meste af lovudviklingen beskrives som en reduktion af denne. 

Tilknytningen til det kulturelle demokrati ændres allerede med ophævelsen i 1990 af 

bestemmelsen om primært at producere børneteater og opsøgende teater. Hermed ændres 

der væsentligt på egnsteatrenes funktion: Hidtil har det været sådan, at egnsteatrene har 

taget særlige hensyn til bestemte befolkningsgrupper og arbejdet aktivt for at møde disse 

grupper i deres egen kulturelle og sociale kontekst. I forhold hertil svarer bestemmelsen om 

at skulle være for en hel egns befolkning til de krav om alsidighed, som i dansk 

teaterpolitisk sammenhæng har været en gennemgående formålsbeskrivelse for 

institutionsteatrene i samtlige teaterlove siden 1963, dvs. at denne formulering kan 

karakteriseres som begyndelsen på en indlemmelse af egnsteaterordningen i den strategi om 

demokratisering af kulturen, som også i dag præger den institutionelle struktur i dansk 

teater. 

Decentralisering 

En af de konstante målsætninger bag egnsteaterordningen har været at fremme det 

decentrale teaterliv. I hele opbygningen af velfærdssamfundet har decentralisering været en 

af de højest prioriterede kulturpolitiske målsætninger, men forståelsen af 

decentraliseringsbegrebet har ændret sig i takt med den kulturpolitiske udvikling. Disse 

ændringer kan relateres til forskellen på demokratisering af kulturen og det kulturelle 

demokrati: Mens demokratisering af kulturen baserer sine kulturpolitiske strategier på en 

’top-down’- og ’center-periferi’-tankegang, så er det kulturelle demokrati baseret på en 

’bottom-up’-politik (Mulcahy 2006, 323-324). Denne omvending får nogle konsekvenser 

for, hvordan man tænker det lighedsbegreb, som har været en væsentlig drivkraft bag 

kulturpolitikken. Hvor ’demokratiseringen af kulturen’ primært orienterer sig mod et 

lighedsbegreb, hvor alle skal sikres i hvert fald en minimal adgang til kulturen, så baserer 



Teaterkunst og teaterpolitik  Egnsteaterpolitik 

214 

 

’det kulturelle demokrati’ sig i højere grad på en forestilling om mangfoldighed og frihed til 

at tage udgangspunkt i lokale forhold. 

Når decentraliseringsbegrebet kan knyttes til begge de kulturpolitiske strategier, 

skyldes det, at det i kraft af at være tilknyttet det grundlæggende begreb om lighed har fået 

status som automatisk positiv politisk værdi.130

”Cultural decentralisation is a policy objective, concerned with inequality in 
cultural opportunities among people which derives from geographical, socio-
economic, and cultural divisions of the population. 

 Og som det også er tilfældet med 

kvalitetsbegrebet, har det ikke bidraget til den begrebslige klarhed – ordet decentralisering 

er blevet anvendt til at betegne meget forskellige kulturpolitiske tiltag. Derfor er en 

begrebsmæssig klarhed nødvendig for at kunne anvende begrebet analytisk. Først og 

fremmest er det vigtigt at gøre sig klart, hvad det er, der decentraliseres. Og jeg vil her 

anvende Kawashimas grundlæggende skelnen mellem tre forskellige former for 

decentralisering: kulturel decentralisering, økonomisk decentralisering og politisk 

decentralisering: 

Fiscal decentralisation is about disparity of public expenditure […] 
Political decentralisation is about the diffusion of political and administrative 
power for decision-making and implementation in cultural policy.” (Kawashima 
2004 (1996), ivf.) 

Fordelen ved at skelne er, at det dermed bliver tydeligt, at der er forskellige målsætninger 

bag de forskellige former for decentralisering. Hvor den økonomiske decentralisering ofte 

blot vil være et instrument til at sikre andre kulturpolitiske mål, er såvel den kulturelle som 

politiske decentralisering centrale som kulturpolitiske målsætninger. Helt grundlæggende er 

der tale om, at decentraliseringsbegrebet relaterer sig til en overordnet samfundsmæssig 

målsætning om lighed, men kulturel og politiske decentralisering forholder sig 

modstridende til denne grundlæggende værdi. Med en adskillelse af de forskellige 

decentraliseringstyper bliver det derfor også tydeligt, at de knytter sig til forskellige 

kulturpolitiske strategier, og at målsætningerne bag disse potentielt kan være i konflikt med 

hinanden. Det gælder forholdet mellem politisk og kulturel decentralisering, hvor det kan 
                                                 

130 Kawashima fastslår, at decentralisering er knyttet til “one of the basic values of modern, liberal societies 
[which] is, in principle, to achieve equality.” (Kawashima 2004 (1996), 11) 
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argumenteres for, at en kulturel decentralisering, forstået som skabelse af lige kulturelle 

muligheder i forskellige dele af landet, bedst sikres af en politisk centralisering (Kawashima 

2004 (1996), vi; Jeppesen 2002, 106).131

I forhold til denne konflikt skal man gøre sig klart, at der er tre forskellige 

lighedsværdier på spil: territorial eller geografisk lighed, interpersonel lighed og lokal 

autonomi, og at disse ikke er indbyrdes kompatible. Geografisk lighed er lettest at opnå i en 

politisk centraliseret struktur. Dvs. at geografisk lighed, der er et centralt mål for en kulturel 

decentralisering, står i modsætning til en politisk decentraliserings målsætning om en 

styrkelse af lokal autonomi. I forhold til at skabe muligheder for, at borgerne får 

teateroplevelser, er det klart, at den kulturelle decentralisering er det egentlige mål, men i 

realiseringen af denne målsætning har været anvendt to forskellige strategier: en politisk 

centraliseret kulturel decentralisering, hvor man har satset på f.eks. opbygning af decentrale, 

  

                                                 
131 ”there is however a contradiction inherent in the relationship between cultural and political 
decentralization as territorial equity, interpersonal equity and local autonomy are not compatible.” 
(Kawashima 2002, 119) 

De Andres Drømme (Odsherred Teater, Aalborg Teater, Århus Teater og Odense Teater /Fredrik Clement) 
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statsstøttede institutioner og at sikre et turnesystem. Og en politisk decentraliseret model, 

hvor det lokale niveaus magt er blevet styrket enten ved en overførsel af magt fra det 

centrale niveau eller ved at give det lokale niveau nye opgaver.132

I kraft af egnsteaterordningens sigte med at sprede teatret til hele landet kan den siges 

at rumme en høj grad af kulturel decentralisering. Samtidig er den et eksempel på en 

politisk decentraliseret ordning, hvilket betyder, at der ikke er nogen central regulering, der 

sikrer en jævn spredning. Den politiske og kulturelle decentralisering kan endda siges at 

være fremmet af en mindre grad af finansiel decentralisering, da den statslige refusion har 

haft som formål at virke som økonomisk incitament for kommuner og amter til at engagere 

sig i teaterstøtte. Hermed er ordningen et eksempel på, at den politiske decentralisering 

netop ikke kan måles på graden af finansiel decentralisering. Uanset ændringerne i 

egnsteaterordningen og de stramninger, der er sket med ordningen, så har der gennem alle 

årene været tale om en politisk decentraliseret ordning, hvor det suverænt er kommunerne 

(og tidligere amterne) der tager initiativet til at oprette eller nedlægge et egnsteater. Denne 

politiske decentralisering har sin grund i det kulturelle demokrati og ønsket om at fremme 

pluralisme og lokal forankring. Samtidig har der også ligget mindre ædle motiver bag: Da 

ordningen blev oprettet, sigtede den direkte mod at støtte gruppeteatret – en teaterform, 

der i høj grad blev opfattet som tilknyttet venstrefløjen. Det forhold medførte en vis 

skepsis fra de borgerlige politikere, der slog sig til tåls med, at når nu 

kommunalbestyrelserne blot fik indflydelse på, hvilke teatre der var tale om, så gik det nok 

ikke helt galt.

 Forskellen afspejler en 

forskel i det grundlæggende kultursyn, der ligger bag kunststøtten, og tydeliggør dermed 

Jensens (1988) pointe om det dobbelte kulturbegreb: I en enhedskulturelt funderet 

kulturpolitik er det en målsætning at sikre alle borgere det samme, mens det i en pluralistisk 

kulturpolitik er vigtigt at sikre forskellige kulturtilbud. Her gælder det på et lokalt plan om 

at have medindflydelse, mens det på et nationalt plan gælder om at sikre en mangfoldighed 

af muligheder. 

133

                                                 
132 Denne forskel svarer til Irjala og Eikås’ skel mellem administrativ og politisk decentralisering (Irjala og 
Eikås 1996, 10) 

 Omvendt er der fra venstrefløjen en vis skepsis over for at lade 

133 Således opfordrer Centrum-demokraternes Therkel Christensen under lovforslagets førstebehandling: 
”… kommunale og amtskommunale råd til at se sig meget godt for, inden de yder støtten, og ligeledes bør 
forældre og skolenævn meget nøje bedømme, hvilke teatergrupper man engagerer […] Sandheden er nemlig, 
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kommunerne og amterne være initiativtagere på området.134

Netop kombinationen af den politiske og den kulturelle decentralisering udgør, som 

Kawashimas begrebsliggørelse påpeger, et kulturpolitisk dilemma, fordi der reelt er tale om 

to forskellige målsætninger, og fordi det også i den faktiske udvikling på egnsteaterområdet 

har vist sig, at den politiske decentralisering har medført, at den kulturelle decentralisering 

aldrig er blevet konsekvent gennemført. Det blev på egnsteaterområdet især synligt i 

begyndelsen af 1990’erne, hvor man kunne konstatere, at der var en ujævn geografisk 

fordeling af egnsteatrene. Dilemmaet bliver tydeligt i formuleringen af, at hensigten med 

egnsteaterordningen har været den dobbelte at ”stimulere de decentrale tendenser” og 

”animere de kommunale og amtskommunale myndigheder til et øget engagement på dette 

område” (Bemærkninger til L 198 fremsat 2/2 1989). Samtidig bliver der med Teaterloven 

(Udvalget vedrørende revision af teaterloven 1988) sat fokus på den kulturelle 

decentralisering som en væsentlig del af ordningen. Egnsteaterordningen er nemlig løbet 

ind i det problem, at den politiske decentralisering havde resulteret i en kulturel 

skævvridning. I Teaterloven fastslås det, at 20 ud af 30 egnsteatre ligger placeret i de amter, 

der også har en landsdelsscene, hvilket ses som et tegn på, at decentraliseringsmålsætningen 

ikke har været en succes (Kulturministeriet 1988, 114). I den politiske behandling af 

lovforslaget bliver netop dilemmaet i forholdet mellem en kulturel og en politisk 

decentralisering et centralt diskussionspunkt: Mens Det Konservative Folkeparti er glade 

for, at man nu foretager en ændring af ordningen, der i højere grad skal sikre den 

geografiske decentralisering, så peger både Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti på 

 Forventningen til 

kommunerne er altså, at de i højere grad end staten vil blande sig i teatrenes kunstneriske 

arbejde. I hvor høj grad det har været tilfældet, er svært at sige, men som det fremgår af 

casene, udviser såvel Randers som Holbæk Kommune respekt for den kunstneriske frihed. 

Måske skyldes denne respekt netop, at kommunerne nu gennem mange år har haft ansvaret 

for en del af den professionelle kunst og dermed skullet forholde sig til helt fundamentale 

spørgsmål som kunstnerisk frihed i den kommunale forvaltningspraksis.  

                                                                                                                                               
at børneteatergrupperne er blevet politiske missions- og pressionsgrupper.” (1. Behandl. Lov nr. 211, 27/2 
1979) 
134 ”Børneteatrenes problem bliver, at de bliver stillet i en situation, hvor de må afgøre, om de vil lade sig 
kontrollere ved at acceptere kommunal indflydelse på deres repertoire eller de vil give afkald på støtte.” 
(Waldorf (VS), 2. behandl. Lov 308 af 211, 15/5 1979) 
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såvel den kunstneriske betydning af egnsteatrene, der blandt andet er med til at sikre 

vækstlaget og mangfoldigheden i teatret, som på betydningen af den politiske 

decentralisering, der er blevet fremmet af ordningen: 

”Det positive fylder for lidt, det negative desværre for meget i lovforslaget. Det 
positive sker på bekostning af frodige og bæredygtige aktiviteter. 20 egnsteatre 
landet over – fra København til Hjørring – svigtes totalt af ministeren, idet 
statsrefusionen fjernes. […] Decentraliseringsideerne blegner unægtelig ved 
denne ordning. Egnsteatrene spiller ganske mange forestillinger, en tredjedel af 
alle forestillinger – og de er noget andet end landsdelsscenerne. De kan derfor 
ikke undværes; publikum kan ikke undvære dem.” (Hanne Andersen (S), 1. 
behandl. af L 198, 21/2 1989)135

Trods viljen blandt det politiske flertal til at lade den kulturelle decentralisering være 

styrende for ordningen, så udgår skellet mellem de to mulige placeringer af egnsteatrene af 

det næste lovforslag, hvilket af Per Stig Møller netop begrundes med, at det ville være en 

nedprioritering af den politiske decentralisering: 

 

”Det forslag, som skabte de største vanskeligheder for forslaget i fjor, var 
egnsteatrene, Forslaget havde det rigtige sigte, at få egnsteatre ud, hvor der i dag 
ingen er. Under arbejdet er der imidlertid rejst en del indvendinger, hvoraf jeg 
ikke mindst har lagt vægt på dem, som påpegede, at forslaget ophævede den 
decentrale kulturpolitik.” (Per Stig Møller (K), 1. behandl. L 104, 16/1 1990) 

Fastholdelsen af den politiske decentralisering har betydet, at der altid har været en række 

egnsteatre i og omkring de større byer, og der har været dele af landet, hvor 

koncentrationen af egnsteatre har været meget lav; for eksempel havde det tidligere 

Sønderjyllands Amt indtil oprettelsen af Den Ny Opera i 1999 kun ét egnsteater, nemlig 

Møllen i Haderslev. 

Opprioriteringen af den kulturelle decentralisering bliver tydelig med opdelingen 

mellem egnsteatre og små storbyteatre. Her har man fundet en måde centralt at regulere 

den kulturelle decentralisering på, som bevarer en høj grad af politisk decentralisering. Som 

                                                 
135 Det er en vigtig pointe, at den politiske decentralisering faktisk har medført en kunstnerisk mangfoldighed. 
Det viser jeg dog først i næste kapitel. 
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sådan kan opdelingen siges at have været en politisk succes, der dog gennem årene er blevet 

kritiseret for at give de små storbyteatre for dårlige vilkår.136 For egnsteatrenes 

vedkommende kan de seneste års diskussion af finansieringsmodellen for egnsteatrene ses 

som et udtryk for, at staten ønsker en finansiel decentralisering af ansvaret for den 

kulturelle decentralisering. I den aktuelle situation er modellen for forholdet mellem 

national og lokal finansiering i centrum for debatten. At netop finansieringen af 

egnsteaterordningen bliver det centrale debatpunkt, kan ses som en politisk forskydning 

væk fra det egentligt kulturpolitiske og hen mod en politik, hvis udformning i høj grad er 

baseret på økonomiske og administrative hensyn som budgetsikkerhed og forudsigelighed i 

den nationale økonomi.137

”Imidlertid har omfanget af egnsteatervirksomhed nu nået et så bredt og solidt 
niveau, at et flertal i folketinget bestående af regeringen og Dansk Folkeparti 
ikke finder, at der er behov for en særstilling. I forbindelse med indgåelse af 
aftalen om finansloven for 2007 indgik regeringen og Dansk Folkeparti derfor 
en aftale om at afskaffe den lovbundne refusion og i stedet erstatte med en 
refusionsordning, hvor de årlige tilskudsprocenter fastsættes på finansloven.” 
(Bemærkninger til L 139 fremsat 31/1 2007) 

 Den aktuelle politiske udvikling synes at være en faktisk 

nedprioritering af den kulturelle decentralisering. Helt konsekvent i regeringens 

anbefalinger om at overlade egnsteatrene til kommunerne, mindre radikalt i 

rammestyringsmodellen, som begrundes i en politisk vurdering af, at antallet af egnsteatre 

er ved at have nået et tilstrækkeligt niveau: 

Det tilkendegives hermed, at den statslige målsætning om at sikre borgernes lige adgang til 

kulturen er opfyldt. Ønsket om en mere autonom decentraliseringsmodel har eksisteret 

siden slutningen af firserne, hvor den daværende kulturminister Ole Vig Jensen udtrykker 

et siden da tilbagevendende ønske om at sikre den statslige økonomistyring ved at afskaffe 

den delte finansiering, og især den del af den delte finansiering, der var baseret på 

gulerodsprincippet om en statslig refusion på halvdelen af de amtslige og kommunale 

udgifter til specifikke kulturområder (Langsted 2005c, 80). Processen synes først og 

                                                 
136 I Regionalteatre (april 2006) beskrives de små storbyteatre således som ”egnsteatrenes uheldige fætre”.  
137 Det er denne udvikling i de nordiske lande, som Heiskanen betegner som ”accumulative decentralisation”, 
hvor første skridt var en centralt styret kulturel decentralisering, mens der senere har været tale om en 
kombination af kulturel og politisk decentralisering (Heiskanen 2001, 21-24). 
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fremmest styret af administrative logikker, der handlinger om at kontrollere og styre de 

statslige udgifter. Målsætningen er at skabe en opgavefordeling mellem de forskellige 

modeller baseret på en autonom model med en klar ansvarsfordeling: 

“The autonomous model defines the two levels of government as relatively 
separated, being based on the assumption that a fairly clear demarcation is 
possible between the tasks of the local units and the functions of the state, and 
that the role of the state is simply to monitor the activities of the local 
authorities without intruding into their domain. This perspective has a close 
affinity with liberal ideology whereas the integration perspective has an affinity 
with interventionist ideology. The integration model accentuates the integration 
of government levels, perceiving the functional divisions between central and 
local government in a flexible and pragmatic way.” (Irjala og Eikås 1996, 22) 

I den aktuelle debat synes spørgsmålet om politisk decentralisering og ansvarsfordeling 

mere at handle om effektivitet og udgiftsstyring end om demokrati og medindflydelse.  

Kunst, mangfoldighed og kvalitet 

Oprettelsen af egnsteaterordningen hænger sammen med det ændrede kulturpolitiske fokus 

på dette tidspunkt, men også på det kunstneriske område har udviklingen i perioden op til 

oprettelsen medvirket til, at teatrets kulturelle funktion kan tænkes anderledes. Med 

egnsteaterordningen er der tale om en ordning, der bliver udformet, så den passer til de 

kunstnerisk set nye tendenser, der opstår i løbet af 1960’erne og 1970’erne: 

småteaterbevægelsen, gruppeteaterbevægelsen og børneteaterbevægelsen 

(Kulturministeriets egnsteaterudvalg marts 1993). Disse teatre har haft svært ved at finde 

plads i den daværende teaterstruktur domineret af de store institutioner, og er derfor helt 

overladt til lokal støtte og støtte til teatereksperimenter under Teaterrådet, med hvad deraf 

følger af økonomisk usikkerhed. 

Allerede i slutningen af 1960’erne slår de første professionelle teatre sig ned i byer 

uden for de fire byer med landsdelsscener – det gælder Odin Teatret i Holstebro i 1967 og 

Team Teatret i Herning i 1968 (Skot-Hansen 1998; Jensen 1994, 7); og det blev 

startskuddet til et øget ønske blandt teatre om at slå sig ned i et område og i højere grad 

tilhøre en egn i modsætning til det turnerende teater, der på dette tidspunkt var den eneste 
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mulighed for professionelt teater uden for København, Århus, Odense og Aalborg. 

Egnsteaterbegrebet havde, allerede inden det blev teaterlovsbegreb, en betydning, hvilket i 

Dansk Teaterhistorie 2. Folkets Teater formuleres således:  

”Et egnsteater kan fungere på mange forskellige måder. Først og fremmet er 
det et teater, der ikke kun eksisterer på egne præmisser, men som forsøger at 
stille sig til disposition for en lokalbefolknings specielle ønsker og behov. Et af 
midlerne kan være at spille et repertoire, som man skønner, har særlig interesse 
på den egn, hvor man virker som teater.” (Kvam, Risum og Wiingaard 1993, 
241)  

Der kan således siges at have været et langt forløb op til den endelige politiske anerkendelse 

af de kunstneriske bevægelser, der kommer med i ordningen. Og den overensstemmelse 

mellem det kunstneriske og det kulturpolitiske, der fra starten er karakteristisk for 

ordningen, kommer allerede fra starten under pres:  

”Det var den spontane bevægelse i begyndelsen af 70erne fra opsøgende 
miljøteatre til lokalt forankrede egnsteatre, der dannede baggrund for den 
egnsteaterlov, der trådte ikraft den 1. januar 1980, og som vitterligt har forøget 
egnsteatrenes antal, men samtidig paradoksalt nok været med til at udhule selve 
egnsteaterbegrebet. Initiativet til oprettelse af egnsteatre blev nu ensidigt lagt ud 
til amter og kommuner mod at staten automatisk doblede beløbet op – en 
gulerod, der opmuntrede mange kommuner til at etablere egnsteatre […] 
Resultatet blev imidlertid, at mange teatre, der aldrig havde opfattet sig som 
egnsteatre i ordets oprindelige betydning, kom med i ordningen. Til gengæld 
kunne velfungerede egnsteatre som Fair Play i Holbæk og Baggårdsteatret [sic] i 
Svendborg ikke blev accepteret som sådanne af deres respektive kommuner.” 
(Kvam, Risum og Wiingaard 1993, 242)  

Her påpeges en uoverensstemmelse mellem den kunstneriske praksis og de kulturpolitiske 

beslutninger, der træffes lokalt – en uoverensstemmelse, som kædes sammen med 

ordningens politiske decentralisering. 

I takt med at det opsøgende teater fylder mindre i teaterlandskabet i løbet af 

1980’erne, og børneteatret på flere egnsteatre suppleres med voksenforestillinger, bliver der 

mindre og mindre kunstnerisk forankring i de teaterformer, der oprindeligt udgjorde 
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kernen i egnsteaterordningen.138 Dette sker på mange niveauer. Som jeg diskuterer i kapitel 

3 om organisationsformer, bliver gruppeteatret som alternativ til institutionsteatret i løbet 

af 1980’erne afløst af projektteatret, der ofte også kunstnerisk er sammenkædet med den 

visuelt orienterede performancestil.139

”Bestemmelsen i den gældende lov, hvorefter det er en betingelse for 
statsrefusion, at der er tale om et egnsteater, der udøver virksomhed som 
børneteater og opsøgende teater, er ikke medtaget i lovforslaget. Stedfundne 
undersøgelser viser, at en række af de teatre, der støttes som egnsteatre efter 
den gældende ordning, ikke har børneteater og opsøgende teater som 
hovedbestanddelen af deres repertoire. Ministeriet er af den opfattelse, at et 
egnsteater fremover må defineres som et teater for en hel egns befolkning, og 
ikke kun for en bestemt aldersgruppe, og at den væsentligste del af 
teatervirksomheden bør ligge inden for egnen eller lokalområdet.” 
(Bemærkninger til L 198 fremsat 2/2 1989) 

 Disse kunstneriske forskydninger, der også er 

tydelige i egnsteaterfeltet, får kulturpolitiske konsekvenser, da bestemmelsen om 

børneteater og opsøgende teater afskaffes: 

Så når politikerne ændrer den kunstneriske bestemmelse i egnsteaterordningen fra at være 

børneteater og opsøgende teater til at være ”teater for en hel egns befolkning”, så fremstår 

det kulturpolitisk ukontroversielt. Ændringen debatteres stort set ikke i forbindelse med 

lovrevisionen i 1989-90, hvor bekymringen først og fremmest drejer sig om den 

økonomiske nedprioritering af egnsteatrene. Argumentationen for ændringen er da også 

forankret i en praksis, hvor bestemmelsen ikke er blevet håndhævet. Med udgangspunkt i 

det forhold, at der de facto har været en kunstnerisk udvikling på egnsteatrene væk fra 

børneteatret og det opsøgende teater, kan man sige, at afskaffelsen af denne bestemmelse 

                                                 
138 ”Egnsteatrene har i 80erne skiftet karakter. De lokale aktiviteter, der i 70erne motiverede mange af de 
opsøgende miljøteatre til at blive bofaste og nye grupper til at søge forankring på en bestemt egn, er 
mindsket. Egnsteatrene er – bortset fra at de stadig prioriterer børne- og ungdomsteatret højt – mere og mere 
kommet til at lige de etablerede scener. Dokumentarstykket, der byggede på sociologisk research og 
feltarbejde, er næsten forsvundet, og man sporer i forhold til tidligere en stigende tekstorientering i 
grupperne, der også for længst har tilegnet sig klassikerne. […] Grupperne begyndte nu at interessere sig langt 
mere for de æstetiske virkemidler end tidligere. […] Skodderne mellem gruppe- og institutionsteatre var ikke 
længere vandtætte.” (Kvam, Risum og Wiingaard 1993, 243)  
139 Det er disse kunstneriske tendenser, som Knut Ove Arntzen betegner ’det marginale teater’ (Arntzen 
2007). 
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tager udgangspunkt i den kunstneriske udvikling, hvor især det opsøgende teater forlades til 

fordel for andre teaterformer. 

Det er dog bemærkelsesværdigt, at i selv samme øjeblik som bestemmelsen om 

børneteater og opsøgende teater udgår, opstår der et politisk behov for at formulere en 

anden form for kunstnerisk berettigelse af ordningen. Det fremgår af følgende citat:  

”Det er en meget midlertidig ordning, men jeg synes til gengæld også, det er en 
konstruktiv ordning, så vi nu finder ud af, hvad et egnsteater egentlig er, i hvert 
fald hvad vi herinde vil kunne blive enige om at definere som et egnsteater. Det 
er i hvert fald gået op for mig under arbejdet med teaterloven, at egnsteatre nok 
mindst er tusind forskellige ting. Det kan godt være, jeg overdriver lidt, men så 
var det billedligt talt, det er i hvert fald meget forskelligt. Det kan også være, at 
det skal være det i fremtiden, men jeg tror, det er hensigtsmæssigt, at vi får et 
udvalgsarbejde om det og også får en politisk drøftelse om, hvordan vi vil 
karakterisere egnsteatre, når de skal have offentlig støtte.” (Marianne Jelved (R), 
2. behandl. L 104, 17/5 1990) 

Fra landspolitikernes side bliver den mangfoldighed, der er et resultat af den politiske 

decentralisering af ordningen, et problem – noget, der kommer til udtryk i Brian 

Mikkelsens ønske om at indføre en formålsbestemmelse for egnsteatrene og i den 

nuværende opstramning af definitionen på et egnsteater, der understreger egnsteatrets 

funktion som lokal teaterproducent. Hvis egnsteatrene ikke har en klar og helst også fælles 

formålsbeskrivelse, så er det svært at se, hvilke formål de tjener i den nationale 

kulturpolitik. At formålet netop kunne være at skabe forudsætningerne for en masse 

forskellige teatre og dermed en mangfoldighed på baggrund af lokale behov og ønsker, ses 

der bort fra i denne type argumentation. 

Udviklingen væk fra børneteatret og det opsøgende teater fortsætter i 1990’erne, hvor 

der oprettes nye egnsteatre, der ikke er underlagt bestemmelsen om at have dette som 

primær aktivitet. Børneteatret vedbliver at være markant repræsenteret, men i takt med at 

helt nye typer egnsteatre oprettes, og de oprindelige egnsteatre ændrer aktivitetsområde, 

bliver det mindre synligt, hvad de kunstneriske og kulturelle forskelle på egnsteatrene og 

det øvrige teaterlandskab er. Dette får i 2003 daværende formand for Teaterrådet, Lars 

Seeberg, til i en kronik i Politiken, der senere også bliver forord i Teaterrådets årsrapport, til 
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at tale for en afskaffelse af egnsteaterordningen som en ordning, der ud fra hensyn til 

lokalpolitisk indflydelse opretholder, hvad han efterhånden betragter som et unaturligt skel 

mellem egnsteatrene og det øvrige teaterliv: 

”En afgørende udvikling blev sat i gang i 1970’erne, da gruppeteatret brød 
igennem i mangfoldige former. Det etablerede teater blev udæsket af et politisk 
bevidst teater, der lynhurtigt opnåede stabil tilstedeværende både i forhold til et 
voksent publikum og især i forhold til børnene […] Grupperne, der netop var 
grupper og ikke større ensembler, er fortsat på samme niveau rent institutionelt. 
De er fortsat ret små, også selv om de ikke nødvendigvis hverken er centrerede 
omkring en enkelt persons kunstneriske vision eller afholder sig fra at opføre 
eksempelvis klassikere, der i deres originale udformning ville kræve et stort 
personale. På mange måder må man sige, at der efterhånden er tale om en lidt 
fattigere udgave af det samme – det vil sige det teater, som ’de store teatre’ 
spiller.” (Seeberg 6/4 2003) 

Seeberg peger her på, at den kunstneriske nødvendighed bag ordningen for længst er væk, 

og egnsteatrenes produktion ligner resten af dansk teater. Der er ikke længere tale om 

gruppeteatre, men om miniinstitutioner uden den kunstneriske vision, som oprindeligt var 

gruppernes styrke. For mig at se rummer hans pointe to forskellige niveauer: et 

kulturpolitisk og et kunstnerisk. På det kulturpolitiske niveau svarer udviklingen til hans 

beskrivelse, og det kan måske især her seks år efter Seebergs kritik være svært at spore 

nogen politisk prioritering af mangfoldighed og af ’det alternative’ i debatten om 

egnsteatrene. Men på det kunstneriske niveau er billedet mere nuanceret. Jeg vil i kapitel 7 

præsentere egnsteaterlandskabet i sin bredde, og det vil fremgå af denne analyse, at 

egnsteaterfeltet også i dag kan karakteriseres som mangfoldigt, om end denne 

mangfoldighed også tæller teatertyper, som minder om institutionsteatrenes kunstneriske 

profiler. 

Institutionaliseringstendenser 

Selvom jeg vil mene, at kritikken burde nuanceres, er den interessant, fordi den siger noget 

om, hvordan en af feltets centrale aktører ser området, og om, at spørgsmålet om 

egnsteatrenes bidrag til kunstnerisk udvikling og mangfoldighed i dag fremstår langt mere 
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komplekst end i 1980. Seeberg (6/4 2003) er skeptisk over for den politiske decentralisering 

af egnsteatrene, fordi den hindrer, at egnsteatrene indgår i en mere helhedsorienteret 

teaterpolitik, der også sikrer dynamik og bevægelighed mellem de forskellige 

institutionstyper, særligt med henblik på kunstnerisk fornyelse. Samtidig er det også en 

pointe hos Seeberg, at det ikke længere er aktuelt at betragte egnsteatrene som et 

kunstnerisk og organisatorisk alternativ. I stedet er der ifølge Seeberg i dag tale om, at 

egnsteatrene producerer samme type teater som den, der produceres andre steder i 

teatersystemet – det sker blot inden for nogle organisatorisk og finansielt meget strammere 

rammer. Her peger Seeberg på de tilbagevendende diskussioner om, hvorvidt egnsteatrene 

er for små. Kritikken af, at egnsteatrene er for små, har været fremført kontinuerligt, og her 

er der især blevet peget på, at minimumsgrænsen bør hæves. Det er da også intentionen i 

forbindelse med lovændringen i 2007, men det er endnu ikke lykkedes at forhandle dette 

løfte på plads med KL.140

I forlængelse af en analyse af egnsteatrenes kunstneriske udvikling peger Seeberg 

(6/4 2003) på en problematik, som er helt central for egnsteaterområdet, nemlig at 

egnsteatrenes funktion i det danske teatersystem ikke længere betragtes som et alternativ. 

Den kulturpolitiske udvikling har gjort, at det kulturelle demokrati er trådt i baggrunden. I 

Brian Mikkelsens forslag begrundes det i ”ønsket om en helhedstænkning i 

teaterlandskabet” (Kulturministeriet 2003, 7). Samtidig arbejdes der i forslaget med en 

tankegang, der handler om helhedstænkning og koordinering af aktiviteterne på de mange 

små teatre, hvilket primært begrundes med en bedre ressourceudnyttelse: 

 

”For at sikre kvalitet og en bæredygtig økonomi på de nuværende egns- og små 
storbyteatre, vil der blive gennemført et forsøg i udvalgte amter. Forsøget skal 
sikre mere helhedstænkning i planlægningen af amternes teaterudbud og belyse 
perspektiverne i at sikre et bedre økonomisk grundlag for udvalgte teatre 
gennem en koncentration af de samlede midler til teater i området.” 
(Kulturministeriet 2003, 4) 

                                                 
140 Således hedder det i bemærkningerne til L 139 (31/1 2007): ”Det er hensigten på finansloven for 2008 at 
hæve minimums og maximumsgrænsen for ydelse af refusion af kommunernes udgifter i henhold til 
egnsteaterudvalgets anbefalinger.” 
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Forslaget lægger altså op til en større grad af centralisering og koordinering og fremhæver 

styrken ved større enheder i såvel økonomisk som kunstnerisk forstand. Men forslaget 

tager ikke hensyn til, at egnsteatrene faktisk er ret forskellige såvel organisatorisk som 

kunstnerisk. Eksemplet fra Holbæk med Holbæk Egnsteater og Fair Play viser, at selv 

inden for en kommune kan man ikke, når der er tale om eksisterende teatre bygget op om 

hver sin kunstneriske profil, fusionere dem for at opnå stordriftsfordele. Og i øvrigt er der 

ikke meget, der tyder 

på, at egnsteatrene 

skulle være særligt 

omkostningstunge. 

Denne form for 

overvejelser omkring 

større enheder kan ses 

som en del af den 

glidning eller sammen-

smeltning, der sker i 

forståelsen af egns-

teatrenes funktion – 

gradvis bliver de tænkt 

ikke som et alternativ 

til, men som en del af 

det institutionaliserede 

teaterliv. Jeg var alle-

rede i mine cases inde 

på det forhold, at det 

er en tendens for 

institutioner, der arbej-

der inden for det 

samme felt, at de med 

tiden vil komme til at Oskar (Teatret Møllen/Mads Peder Friis Jensen) 
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ligne hinanden mere og mere. For Randers EgnsTeater er dette fænomen åbenlyst, i og 

med at de i deres bestræbelser på at blive ’hele byens teater’ udvikler sig hen i retning af 

institutionsteatret. Som jeg er inde på i kapitel 3, er dette fænomen kendt som ’institutionel 

isomorfi’ og er blevet fremhævet som en karakteristisk tendens i dansk teater. For de 

enkelte teatre er det værd have blik for, at organisationskultur og en bestemt oprindelse 

modvirker denne tendens, fordi de historiske erfaringer indadtil præger mere end 

omverdenspresset om tilpasning (Christensen, Lægreid, Roness og Røvik 2004, 85). Denne 

balance mellem tilpasning til den dominerende struktur og fastholdelse af det oprindelige 

udgangspunkt er også for hele egnsteaterordningen værd at holde fast i. Når jeg i min 

analyse fastholder, at det har en betydning også i dag, at egnsteaterordningen har sin 

oprindelse i det kulturelle demokrati, så er det netop ud fra tanken om en kontinuitet. 

Samtidig er der dog ingen tvivl om, at egnsteaterordningen også har udviklet sig, og at 

denne udvikling i høj grad kan ses som et udtryk for en institutionel isomorfi, hvor 

egnsteaterordningen både i forhold til kulturpolitiske målsætninger og i de konkrete 

bestemmelser af, hvad et egnsteater er, kan siges at have tilpasset sig en samlet, overordnet 

struktur i det danske teatersystem.141

                                                 
141 Dette er en central pointe hos Langsted (1998). 

 Denne synes baseret på institutionsteatermodellen og 

tager således ikke hensyn til, at der, som jeg præsenterede det i kapitel 3, er flere forskellige 

måder at organisere teaterproduktion på, og at disse forskelle også afspejler forskellige 

tilgange til det kunstneriske arbejde. Helt tilbage fra den oprindelige egnsteaterordning er 

afgørelser om organisationsformer i kraft af den politiske decentralisering overladt til 

teatret og de lokale tilskudsgivere, men den lovgivningsmæssige udvikling har betydet, at 

dette i dag langtfra er tilfældet. I takt med at kulturpolitikken i stadigt stigende grad er 

blevet forvaltet efter principperne i new public management, er også egnsteaterordningen 

blevet underkastet stadig mere præcise og snævre bestemmelser for, hvad et egnsteater rent 

organisatorisk og institutionelt er. Udviklingen har været væk fra en kunstnerisk 

bestemmelse over mod en række institutionelle bestemmelser, der generelt peger i én 

retning: mod en egnsteaterordning, der mere og mere ligner det øvrige teaterlandskab. 

Denne udvikling bliver helt tydelig i de senere års ændringer. Regionalteatre (2006) lægger op 

til, at funktionen som egnsteater i langt højere grad end tidligere defineres. I rapporten 

udtrykkes et behov for at stramme definitionen af, hvad et egnsteater er, for at:  
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”forhindre opkomsten af nogle af de mest fantasifulde 
teaterproduktionskonstruktioner, som i dag formelt er refusionsberettigede, 
men som efter arbejdsgruppens opfattelse falder uden for de intentioner, der 
ligger i egnsteaterbegrebet.” (Arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet april 
2006, 7) 

Ønsket kan siges at have sin berettigelse, og jeg vil i kapitel 7 komme ind på nogle af de 

eksempler, hvor det er tydeligt, at kommuner og teatre først og fremmest har været 

interesserede i at få del i den automatiske statsrefusion. Men konsekvenserne af en så 

drastisk stramning af definitionen af et egnsteater, vil også ramme andre end disse teatre. 

Med indførelsen af den nye definition af et egnsteater vil der givet ske en standardisering af 

området, således at egnsteatrene fremover skal indordne sig under nogle rammer, der i høj 

grad minder om institutionsteatrets. I sin oprindelse er egnsteaterordningen en ordning, der 

giver plads til det alternative i dansk teater i slutningen af 1970’erne. I dag kan 

egnsteaterordningen rumme mange forskellige teatertyper, herunder nogle, som ligner 

institutionsteatrene. I fremtiden kan denne mangfoldighed blive reduceret. 

Forvaltningspraksis 

Tendensen til en institutionalisering har været drevet af, at de statslige betingelser for 

godkendelse af egnsteatre er blevet væsentligt strammere gennem årene. Uden at afskaffe 

den grundlæggende politiske decentralisering, der ligger i, at det suverænt er kommunen, 

der beslutter sig for at støtte et egnsteater, er der sket en indsnævring af rammerne for, 

hvad et egnsteater en. Et element i den statslige styring af egnsteaterområdet er 

Kunststyrelsens administrative godkendelse af egnsteateraftalerne (BEK nr. 1404 af 7/12 

2007 § 7 stk. 8). Denne godkendelsesprocedure skal sikre, at egnsteateraftalerne lever op til 

bekendtgørelsens krav, for dermed at sikre, at tilskuddet til det enkelte teater faktisk er 

refusionsberettiget. Men de vejledninger til egnsteateraftalerne, som Kunststyrelsen har 

udarbejdet, indeholder ud over de obligatoriske juridiske krav også forslag til mere 

indholdsorienterede og dermed også kulturpolitiske elementer (Kunststyrelsen a; 

Kunststyrelsen b). Et eksempel på et forslag, der er indeholdt i begge skabeloner, er 

forslaget om, at  
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”Teatret skal tillige medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommuen/-erne og skal 
manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i byens og 
egnens særlige forudsætninger og behov.” (Kunststyrelsen a og b, 2, kursiveringen 
angiver, at der er tale om et ikkeobligatorisk element) 

Overordnet er skabelonerne udformet på en sådan måde, at de indbyder til, at 

kulturforvaltningerne blot udfylder de manglende lokale oplysninger som periode og navn 

på teater og kommune. Som sådan kan denne form for forvaltningspraksis – også selvom 

der er tale om anbefalinger – medvirke til en indholdsmæssig bestemmelse af, hvad 

hensigten med et egnsteater er. Ovenstående eksempel indeholder en 

synlighedsmålsætning, som er forankret i en oplevelsesøkonomisk diskurs i direkte 

forlængelse af Richards Floridas ide om den kreative by. Det vil sige, at formuleringen 

rummer en kulturpolitisk prioritering, der ikke eksplicit er en del af den nationale 

kulturpolitik vedrørende egnsteaterordningen, men som administrativt bliver fremmet, ved 

at formuleringen indgår i en del af de eksisterende egnsteateraftaler. Selvom der er tale om 

forslag, er det et udtryk for, at der fra den statslige administrations side foregår en 

ensretning af egnsteatrenes formål, som ikke er værdineutral. I det hele taget kan 

standardudkastene til egnsteateraftalerne ses som en hensigt om at standardisere 

aftaleformatet, hvilket fra centraladministrationens synsvinkel naturligvis vil lette arbejdet. 

Det kan ses som en del af den stadigt mere udbredte brug af new public management i den 

statslige politiske forvaltning, men er også med til at sætte spørgsmålstegn ved den reelle 

politiske decentralisering af egnsteaterordningen. I kapitel 7 vil jeg se nærmere på de 

faktiske egnsteaterkontrakter og dermed på, hvilken praksis Kunststyrelsens administrative 

værktøjer indgår i. 

Forholdet mellem stat, kommune og teater 

Generelt kan den kulturpolitiske udvikling siges at gå i retning af en øget statslig indflydelse 

på egnsteatrenes vilkår. En del af de gennemførte ændringer har haft til formål at forbedre 

egnsteatrenes arbejdsvilkår: Det gælder indførelsen af minimumsstøttebeløb i 1996 og det 

samtidigt indførte krav om minimum treårige aftaler mellem tilskudsgiver og egnsteater. En 

anden del af stramningerne har langt hen ad vejen været – rimelige – reaktioner på 
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kommunernes kreative omgang med muligheden for at opnå statstilskud. Det gælder 

eksempelvis opstramningen fra 1994, hvor man fjerner muligheden for at efterregulere 

egnsteaterstøtten i tilfælde af et højere kommunalt eller amtsligt tilskud (Lov nr. 1104 af 

21/12 1994). Et andet eksempel er bestemmelsen om, at maksimalt 15 procent af det 

refusionsberettigede driftstilskud må anvendes til husleje (Lov nr. 103 af 28/2 1996), en 

bestemmelse, der fjerner muligheden for, at et egnsteater lejer sig ind i kommunale lokaler 

til en leje svarende til det kommunale driftstilskud, hvorved kommunen får et egnsteater, 

hvis drift udelukkende er finansieret af statstilskuddet. En anden stramning, som konkret 

kan ses som en reaktion på et initiativ, der fra nationalpolitisk hold skønnes at overskride 

formålet med ordningen, er bestemmelsen om, at der ikke ydes egnsteaterrefusion til de 

kommuner, der hører under ordningen for små storbyteatre, heller ikke, selvom der er tale 

om et teater, der er lokaliseret uden for kommunen (Lov nr. 460 af 23/5 2007 § 15a stk. 

4).142

Den aktuelle ændring af egnsteaterordningen er direkte begrundet i behovet for at 

styre de statslige udgifter i form af en genindførelse af rammestyring, som var gældende i 

perioden 1991-1996, og igen er det fra 2008: 

 

”Baggrunden for at omlægge egnsteaterordningen er således også et ønske om 
at sikre staten en mere hensigtsmæssig budgetlægning, hvor ingen udgifter går 
forud for andre.” (Bemærkninger til L 139, fremsat 31/1 2007) 

Til forskel fra perioden 1991-96 er den nuværende ordning konstrueret på en måde, der 

sikrer egnsteatrene en vis økonomisk stabilitet. I de fireårige egnsteateraftaler indgår det 

fulde støttebeløb, og det bliver således kommunen, der bærer den budgetmæssige 

usikkerhed. Denne konstruktion gør det muligt at argumentere for, at staten faktisk tager 

hensyn til egnsteatrene under indførelsen af rammestyringen.

                                                 
142 Denne bestemmelse sætter en konkret stopper for Århus Kommunes støtte til Det Ny Musicalteater i 
Vejle – noget, som også ville være sket som følge af egnsteaterudvalgets ikke-gennemførte anbefaling om, at 
et egnsteater finansieres af ”en eller flere sammenhængende kommuner” (Arbejdsgruppe nedsat af 
Kulturministeriet april 2006, 6). I øvrigt udlægges den ændrede formulering som en ’præcisering’ i 
bemærkningerne til lovforslaget (Bemærkninger til L 139 (som fremsat) 31/1 2007), hvilket peger på, at der 
netop er tale om, at der er opstået en situation, der opfattes som et hul i lovgivningen. 

 Ikke desto mindre er netop 

den kommunale budgetusikkerhed afgørende for en lokal politisk opbakning til 
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egnsteatrene, som det også fremgik af forløbet med forlængelse af Holbæk Teaters 

egnsteateraftale. 

Fra egnsteatermiljøet er der blevet argumenteret kraftigt imod en neddrosling af det 

statslige engagement i ordningen. De økonomiske interesser i en fastholdelse af den 

automatiske 50 procents refusion er selvfølgelige, men også på andre områder har der 

været et pres som et større statsligt ansvar for egnsteatrene. Det har blandt andet handlet 

om en regulering af rammerne for ordningen, som det også ses i anbefalingerne fra 

Regionalteatre (2006). Også stramningen i bestemmelsen af, hvad et egnsteater er, er 

forankret i teatermiljøet, i og med at det er en udmøntning af et forslag fra Regionalteatre 

(2006). Rapporten

”Egnsteaterudvalget kom endvidere med en række andre anbefalinger, herunder 
at definitionen af egnsteaterbegrebet skærpes i lovgivningen. I den gældende 
teaterlovs bestemmelser om egnsteaterordningen er der kun få afgrænsende 
definitioner af begrebet egnsteater. Det fastlægges således alene, at der skal være 
tale om teatre, der udøver professionel teatervirksomhed uden for de 
kommuner, som er omfattet af bestemmelserne om små storbyteatre.” 
(Bemærkninger til L 139 fremsat 31/1 2007) 

 går endda videre i sine anbefalinger, som også inkluderer forslag 

vedrørende bestyrelsessammensætning, hvilket i lovforslaget afvises som en indblanding i 

lokale forhold:  

Det kan ses som et tegn på en skepsis over for det decentrale politiske led – noget, som 

også Kawashima påpeger, er udbredt (Kawashima 2004 (1996), 61). Den politiske 

decentralisering har været kritiseret for at stå i vejen for de bedst mulige betingelser for 

kunstnerisk produktion: 

”Den nærmest religiøse tro på decentraliseringens vederkvægelser har gjort det 
muligt at institutionalisere oprøret via statslige tilskud til kommunale sikringer 
af talløse mindre teatre, der for en stor dels vedkommende er børn af 70’erne. 
[…] Grupperne har et stort publikum. Danmark får kvantitativt meget for få 
penge. Spørgsmålet er, om man ikke ville kunne få endnu mere, hvis man gav 
bare lidt afkald på det lokale og i stedet for via nogle sammenlægninger til 
regionsteatre fik mulighed for større udspil og dermed også større 
gennemslagskraft ud over det lokale. […] En centralisering – ja, hvor vover jeg 
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at bruge dette ord – vil koncentrere små enheder i større med flere 
muligheder.” (Seeberg 6/4 2003) 

Indførelsen af kvalitetskontrolordningen kan ses som et udtryk for en skepsis i forhold til 

kommunernes kunstfaglige kompetence. Og her er det værd at bide mærke i, at KL som 

nogle af de eneste har udtalt sig negativt over for indførelsen af konsulentordningen:  

”KL finder grundlæggende konsulentordningen for egnsteatrene overflødig, og 
KL vil kraftigt opfordre til, at denne ordning udgår af lovforslaget. KL må 
minde om, at der allerede foregår kontrol af egnsteatrenes virksomhed i regi af 
indberetninger til scenekunstudvalget og i regi af egnsteatrenes bestyrelser. KL 
hæfter sig ligeledes ved, at der ikke anvendes konsulentordninger inden for de 
øvrige teatertyper i Danmark.” (KL’s høringssvar, bilag 1 vedr. L 139 i 
Kulturudvalget). 

Heroverfor står, at det reelt er sådan, at de færreste kommuner faktisk besidder en 

kunstfaglig kompetence, for slet ikke at tale om en uafhængig af slagsen. Som det fremgår 

af analyserne af Randers EgnsTeater og Holbæk Teater, giver det kommunale niveau selv 

udtryk for, at det kunstfaglige niveau ikke skal bedømmes af kommunen. En sådan 

vurderingspraksis ville også mangle det helt afgørende vurderingsgrundlag, som en national 

ordning har. I langt de fleste kommuner er der kun ét professionelt teater, og det 

sammenligningsperspektiv, der ligger i en kvalitetsvurdering, vil ikke være til stede. 

En stor del af ændringerne har form af opstramninger i kravene til kommunerne, og 

en stor del af ændringerne kan siges at være begrundet i en forestilling om, at kommunerne 

(og tidligere amterne) har til hensigt at udnytte ordningen til skade for såvel statens midler 

som egnsteatrene. Og man kan ud fra bl.a. ovenstående eksempler konstatere, at der også 

fra teatermiljøets side er en interesse i at bevare det statslige engagement i ordningen, og at 

staten ses som en garant for at sikre rimelige vilkår for egnsteatrene. I denne tankefigur er 

der to forskellige hensyn: Det ene er et hensyn til teatrene, og det andet er et hensyn til 

staten. Hensynet til teatrene handler om at skabe bedst mulige betingelser for 

teaterproduktionen, mens hensynet til staten primært er at sikre en gennemsigtig 

forvaltning, herunder centralt en budgetsikkerhed. Til en vis grad sker der i den politiske 

debat en sammenblanding af de to argumentationer. Når rammestyringen implementeres 
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på en måde, hvor det er kommunen, der skal dække den uforudsigelige ekstraudgift, som 

kan være resultatet af en ukendt refusionsprocent, så er det for at sikre den statslige 

budgetsikkerhed og samtidig via egnsteateraftalerne fastholde en stabil økonomisk ramme 

for egnsteatrene gennem aftaleperioden. Det er denne konstruktion, der gør det muligt for 

politikerne bag loven at hævde, at den ændrede finansieringsmodel ikke rammer teatrene: 

”Egnsteatrene er sikret et fast bevillingsniveau i 4 år ad gangen igennem deres 
aftaler med kommunerne, en ordning, som blev slået fast med den aftale, som 
regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2007, og som først har fået virkning 
den 1. januar 2009. Ordningen sikrer egnsteatrene en 4-årig arbejdsro, som 
mange andre virksomheder og institutioner, måske særlig i den her tid, ville 
misunde dem,” (Carina Christensen (K), 1. behandl. af B 311 14/4 2009) 

Problemet med denne sammenkædning af statens og egnsteatrenes interesser er, at den 

ikke holder; det har med al tydelighed været markeret i debatten, at egnsteatrene lider under 

den variable refusionsprocent. Lidt det samme gør sig gældende for bestemmelsen om, at 

maksimalt 15 pct. af det samlede tilskud må gå til husleje. Dette kunne være en sikring af et 

rimeligt beløb til den faktiske teaterproduktion, men når bestemmelsen fra BEK 1404 af 

7/12 2007 om, at husleje kun kan udgøre 15 pct. af det offentlige driftstilskud (§ 11) tolkes 

på den måde, at en eventuelt større huslejeomkostning blot skal finansieres vha. andre 

indtægter, så bliver begrundelsen primært en beskyttelse af de statslige midler.143

Kvalitetssikringsordningen 

 Her bliver 

det klart, at hverken den politiske decentralisering eller den øgede statslige indblanding kan 

entydigt siges at fremme det enkelte teaters produktionsbetingelser.  

Det mest markante udtryk for fælles interesse mellem staten og teatrene er indførelsen af 

kvalitetssikringsordningen, som dels er udarbejdet af egnsteaterudvalget, og som dels i 

høringssvarene får en bred opbakning.144

                                                 
143 Det er således direkte indskrevet i Kunststyrelsens skabeloner, at aftalen skal ”redegøres for, hvordan 
huslejen finansieres, hvis den overstiger de nuværende 15 % af det samlede offentlige tilskud.” 
(Kunststyrelsen 3) 

 Den oprindelige kulturpolitiske målsætning med 

144 ”BTS [BørneTeaterSammenslutningen] skal derfor kraftigt opfordre til, at de mange gode ændringer af 
egnsteaterordningen, som indeholdes i dette lovforslag, gennemføres under bibeholdelse af den nuværende 
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indførelsen var at sikre, at den statslige støtte til egnsteatrene gik til teatre med en høj 

kunstnerisk kvalitet; noget, der har været et kulturpolitisk ønske siden 1989. I 

egnsteaterrapporten Regionalteatre (2006) foreslås denne ordning implementeret således, at 

evalueringerne vægter udviklingsperspektivet højere end kontrolperspektivet, og at 

evalueringerne skal se på den sammenhængende teatervirksomhed. Der er altså i 

rapportens anbefalinger en udbredelse af det område, som konsulenterne skal beskæftige 

sig med i forhold til den oprindelige intention om at basere støtten på teaterfaglige 

kvalitetskriterier. Der kan pragmatisk argumenteres for, at et teaters kunstneriske niveau 

også er afhængigt af organisationens tekniske og administrative kompetencer, men det kan 

også hævdes, at netop denne udformning af ordningen, som stort set uændret kommer til 

at gå igen i den faktiske ordning, rummer en forskydning væk fra den kunstfaglige 

vurdering over mod en bredere vurdering, hvorved den kunstneriske kvalitet ikke alene 

bliver det afgørende vurderingskriterium. Det handler nok også om, at 

egnsteaterevalueringerne i høj grad er tænkt som et udviklingsredskab, også for samarbejdet 

mellem teater og kommune, og at denne udvikling tit vil dreje sig om andre områder end 

det rent kunstneriske, hvor der hersker kunstnerisk frihed.  

Denne ambivalens i forhold til vægtningen af det teaterfaglige aspekt kommer også til 

syne i konsulenternes position i forvaltningssystemet. Normal praksis i dansk kulturpolitik 

er, at kunstfaglige vurderinger overlades til fagkyndige personer i en respekt for 

armslængdeprincippet.145 Konsulentordningen kan karakteriseres som en mellemform 

mellem en armslængdeordning og en embedsmandsordning.146

                                                                                                                                               
refusionsordning”, ”Danmarks Teaterforening tager forslaget til efterretning med den klare kommentar, at vi 
– som ved tidligere lejligheder – mener, at enhver form for rammestyring er ødelæggende for dynamikken i 
både kunst- og kulturlivet og kunst- og kulturpolitikken.” ”Det er imidlertid positivt, at definitionen af, hvad 
egnsteatre er, skærpes, og at der oprettes en konsulentordning og en særlig pulje til deres arbejde med at 
udvikle kvaliteten på teatrene” (Dansk Kunstnerråd og Dansk Skuespilforbund), ”På den positive side, 
konstaterer vi at forslaget indeholder en række kvalitetssikrende elementer” (Foreningen af danske 
scenekunstinstruktører) (Alle citater er fra bilag 1, Kulturudvalget, L 139, 2/2 2007). 

 På den ene side er der tale 

om teaterfaglige konsulenter, der i overensstemmelse med armslængdeprincippet 

145 Armslængdeprincippet og definitionen heraf er efterhånden ret flertydig. Jeg lægger mig her op ad en ret 
snæver definition, som den kommer til udtryk hos Langsted (2005b) og Jeppesen (2002, 83ff.).  
146 Bekymringen for netop denne mellemposition udtrykkes af Scenekunstudvalget i dets høringssvar til L 
139: ”Det fremgår af ’bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser’ (13) at de nye 
egnsteaterkonsulenter skal forankres i Kunststyrelsen. Scenekunstudvalget ønsker at gøre gældende, at denne 
’forankring’ udelukkende bør gå på, at Kunststyrelsen udbetaler deres løn og at de ikke ansættes ud fra ønsket 
om at anvende dem til administrative opgaver i Kunststyrelsen.” (Bilag 1 Kulturudvalget L 139, 2/2 2007) 



Egnsteaterpolitik  Teaterkunst og teaterpolitik 

235 

 

åremålsansættes, dog med forskudt ansættelsesperiode, men på den anden side ansættes de 

i Kunststyrelsen og får ikke den endelige beslutningskompetence i forhold til fratagelse af 

statsstøtte. Denne beslutning overlades til det ’rigtige’ armslængdeorgan, 

Scenekunstudvalget. 

Netop det tætte forhold til Kunststyrelsen og mellempositionen mellem at være 

embedsmand og uafhængig kunstfaglig evaluator har i praksis vist sig at være problematisk. 

Fordi disse konsulenter netop ikke har status som en uafhængig instans, har de ikke været i 

stand til at vurdere og kritisere den del af egnsteaterordningen, som er betinget af de 

kulturpolitiske rammer – herunder den økonomiske usikkerhed, som rammestyringen har 

medført. Netop dette forhold blev tydeligt meget hurtigt, idet den ene af de nyansatte 

konsulenter, Anette Eggert, allerede kort tid efter sin tiltrædelse valgte at sige op.147

”Kunstrådets Scenekunstudvalg har modtaget nyheden om refusionsprocenten 
for egnsteatre med stor bekymring. Udvalgt har gentagne gange udtalt frygt for, 
at den netop indførte rammestyringsordning kunne svække en væsentlig del af 
landets kvalitetsteaterudbud.” (Mikkel Harder Munck-Hansen i Kunstrådets 
Scenekunstudvalg 2008) 

 I hele 

rammestyringsdiskussionen har egnsteaterkonsulenterne afholdt sig fra at deltage i 

debatten, i modsætning til medlemmerne af Scenekunstudvalget, der flere gange har været 

ude at påpege de uheldige konsekvenser af rammestyringen og af de laver 

refusionsprocenter: 

I kombination hermed er der i de gennemførte evalueringer sket en forskydning væk fra en 

evaluering af det kunstneriske niveau hen mod en mere allround evaluering. I 

evalueringerne af Cantabile 2, Carte Blanche og Teatret Fair Play fra november 2008 fylder 

vurderingen af de enkelte forestillinger bemærkelsesværdigt lidt (Danig og Wittrock 2008a; 

Danig og Wittrock 2008b; Danig og Wittrock 2008c). En stor del af evalueringerne 

fokuserer på organisatoriske og kommunikationsmæssige emner. Et helt afgørende element 

i en evalueringspraksis er, at en sådan har adfærdsregulerende effekter, og at 
                                                 

147 Årsagen til hendes opsigelse udlægges i Børneteateravisen som, at hun ”ikke kunne forlige sig med, at man 
som egnsteaterkonsulent og dermed embedsmand ikke må udtale sig om de politiske perspektiver – herunder 
rammestyringens svøbe, der alle andre steder end i Kulturministeriet opfattes som en svøbe for teatrenes 
udviklingsmuligheder og for kommunernes lyst og evne til at fastholde deres lokale teater.” (Jensen 15/9 
2008) 
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organisationerne i en vis grad vil tilpasse sig det, de evalueres på, hvilket i den nuværende – 

meget tidlige – evalueringspraksis ikke primært er kunstnerisk kvalitet (Langsted, Hannah 

og Larsen 2003, 62). Dette er sket, til trods for at egnsteaterkonsulenterne har valgt at tage 

udgangspunkt i Ønskekvistmodellen, der netop udmærker sig ved at være en model til 

vurdering af kunstnerisk kvalitet – og netop dette er da også et forbehold fra 

konsulenternes side: 

”Bekymringen i forhold til at anvende modellen handlede om, hvorvidt det var 
muligt at sprede modellen ud til ikke kun at handle om det kunstneriske, men 
medtage hele egnsteatervirksomheden.” (Egnsteaterkonsulenterne 2009, 3) 

Det er selvfølgeligt helt reelt i et udviklingsperspektiv at anlægge et helhedsperspektiv på 

egnsteatret, og i de fleste tilfælde vil tingene også hænge sammen. Men der er forskel på at 

foretage en sammenkædning mellem det kunstneriske og eksempelvis teatrets 

formidlingsmæssige kompetencer og på at reducere teatrets kunstneriske arbejde til noget 

sekundært i evalueringen. 

Også et andet element i kvalitetssikringsordningen er blevet implementeret på en 

måde, der ikke fokuserer på kunstnerisk kvalitet. Opdraget til egnsteaterudvalget var blandt 

andet at sikre ”Rum til eksperimenterende virksomhed”. Dette bliver i Regionalteatre 

udelukkende kædet sammen med en anbefaling om, at egnsteateraftalerne bliver fireårige, 

hvor argumentet lyder, at dette giver egnsteatret den arbejdsro, der er en vigtig 

forudsætning for at eksperimentere. Men i betragtning af at der hidtil havde været et krav 

om minimum treårige aftaler, synes ændringen snarere at være begrundet i hensynet til en 

ensartet evalueringsprocedure. I forbindelse med lovrevisionen sker der faktisk en 

prioritering af kunstneriske eksperimenter, idet egnsteaterkonsulenterne får midler til at 

støtte kvalitetsudviklingsprojekter (Lov nr. 460 af 23/5 2007 § 15c) ud fra en 

argumentation om, at en væsentlig forudsætning for eksperimenterende virksomhed er 

tilstrækkelige midler. Her vælger man at etablere en særlig pulje frem for at realisere den 

forhøjelse af minimumsbeløbet, som gentagne gange er blevet fremstillet som en 

forudsætning for at sikre kvalitetsniveauet (Arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet april 

2006; Teaterudvalget 1999, 43). 



Egnsteaterpolitik  Teaterkunst og teaterpolitik 

237 

 

Finansieringen af kvalitetsudviklingspuljen er dels ekstra tilførte midler og dels det 

potentielle overskud fra refusionsordningen, der vil opstå, hvis det afsatte beløb på 

finansloven overstiger det samlede kommunale tilskud, idet den statslige refusionsprocent 

ikke må overstige 50 (Lov nr. 460 af 23/5 2007 § 15a stk. 2). Her er der midler, der kan 

bidrage til netop målsætningen om eksperimenterende virksomhed og kunstnerisk 

udvikling. Men også her sker der en glidning væk fra en prioritering af det kunstneriske. 

Kriterierne for tilskuddet bliver nemlig formuleret som følger:  

”- Aktiviteter eller projekter inden for det kunstneriske område, som ikke er 
direkte forestillingsrelaterede  
- Aktiviteter eller projekter indenfor ledelses-, organisations- og 
kommunikationsudvikling  
- Aktiviteter eller projekter, der har til formål at etablere netværk” 
(Kunststyrelsen d) 

Mig Dig Os (Åben Dans Productions/Ditte Valente) 
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Status er altså, at kvalitetsudvikling på egnsteaterområdet i dag ikke må være direkte 

knyttet til egnsteatrenes primære aktivitet, nemlig forestillingerne, hvor det generelle 

støtteniveau i øvrigt sætter sine begrænsninger for eksempelvis at producere forestillinger 

med mange medvirkende.148

Opsummering 

 Alt i alt er det med til at pege på, at konsulentordningen, hvis 

oprettelse udsprang af et ønske i teatermiljøet, ikke i så høj grad, som det var muligt, er 

blevet et redskab til anerkendelse og udvikling af egnsteatrenes kunstneriske kvalitet. 

I min analyse af egnsteaterordningen har jeg lagt stor vægt på ordningens oprindelige 

forankring i det kulturelle demokrati og dermed fastholdt en historisk målsætning som 

værende aktuel. Dette sker vel vidende, at meget er sket i kulturpolitikken siden 1980. I den 

mellemliggende periode er blandt andet to instrumentaliseringsbølger – en social- og 

arbejdsmarkedspolitisk samt en begivenhedskulturel og oplevelsesøkonomisk – samt 

kvalitetsdebattens genkomst og hele kanonspørgsmålet med dets tilknytning til spørgsmålet 

om national identitet blevet fremhævet, som jeg også har skildret det i kapitel 2. Denne 

udvikling i dansk kulturpolitik modsvares af en international udvikling, og det er værd at 

spørge, hvorvidt det overhovedet er relevant at tale om det kulturelle demokrati i forhold til 

en kulturpolitisk virkelighed anno 2009? Den kulturpolitiske historie siden da taler imod, i 

den forstand at det kulturelle demokrati ikke længere er den overordnede strategiske 

ramme for kulturpolitikken. Som det fremstilles af Svein Gladsø i hans artikel ”Theatre 

with a mission”, afspejler kulturpolitikken i høj grad en række kulturelle udviklinger, som 

kulturpolitikerne ikke kan styre. I den forstand kan kulturpolitikken se som et resultat af 

nogle internationale bølger: 

                                                 
148 I den første uddeling af kvalitetspuljemidler modtog følgende projekter støtte: Publikumsudvikling med 
mangfoldighed (233.000 til Taastrup Teater m.f.l), Cross media (200.000, Vendsyssel Teater), Kultur- og 
erhvervssamarbejde med forestillingen Kaleidoskop (180.000, Carte Blanche), Udviklingsperspektiver for 
Odsherred Teater (100.000), egnsteatret som tværkulturel iværksætter (74.000, Odin Teatret), 
Forskningsbaseret kvalitetssikring af scenekunsten (60.000, Taastrup Teater), Nye traditioner for 
kvalitetsudvikling (53.000, Limfjordsteatret), Regional publikumsudvikling (50.000, Mungo Park Allerød), 
Udvikling af en kommunikationsplatform (25.000, Bornholms Egnsteater) og Organisationsopkvalificering 
(25.000, Odin Teatret). (http://www.kunst.dk/scenekunst/teatre-og-
institutioner/egnsteatre/egnsteaterkonsulenternes-udviklingspulje-2008/, 23/6 2009) 
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”If history in general, and cultural history in particular, is a movement of waves, 
it cannot be flattened or altered in its direction; policy makers, like surfers, can 
only try to ride it skilfully and harness its energy to their own ends.” (Gladsø 
2001, 123) 

Hvis dette er rigtigt for den overordnede kulturpolitik, må det også have konsekvenser for 

de konkrete kulturpolitiske tiltag, der er en realisering af disse kulturpolitiske strategier. Og 

her kan man som udgangspunkt slå fast, at det kulturelle demokrati er en bølge, der for 

længst har toppet. 

Men påstanden i Svein Gladsøs artikel kan modereres, eftersom der er en høj grad af 

konservatisme i det kulturpolitiske system, og mens det givet er sådan, at nye tiltag afspejler 

nye strategier, så vil gamle tiltag til en vis grad formå at fastholde gamle målsætninger. Det 

gjaldt for det kulturelle demokrati, der ganske vist med egnsteaterordningen fik præget den 

danske teaterlovgivning, men som ikke forårsagede en nedlægning eller radikal ændring af 

hele den institutionelle struktur, der gik forud, og som havde skullet realisere målsætningen 

om en demokratisering af kulturen. Det betyder altså, at bølger i hvert fald i en dansk 

sammenhæng ikke kan påstås at afløse hinanden, men at de, som jeg også var inde på i 

kapitel 2, snarere er overskrivninger eller overlejringer af allerede eksisterende 

kulturpolitiske strategier, der altså fortsættes og suppleres i en lag-på-lag kulturpolitik (Skot-

Hansen 1998, 157). 

For egnsteaterordningens vedkommende er dette også tilfældet, og en hovedpointe i 

den historiske analyse er netop at undersøge, hvilken betydning den historiske forankring 

har i den videre udvikling af ordningen. I sin oprindelige form kan egnsteaterordningen 

siges at være det eneste reelle aftryk, det kulturelle demokrati som kulturpolitisk strategi har 

sat på den danske teaterlovgivning, men hvordan har denne overordnede – og i det store 

og hele uformulerede – målsætning klaret sig gennem de 27 år, der er gået siden ordningens 

oprettelse? Eller anderledes formuleret: Kan egnsteaterordningen i dag stadig betragtes som 

en ordning, der overordnet set har til formål at fremme det kulturelle demokrati i 

Danmark? For egnsteaterordningen er det altså spørgsmålet, om den har fastholdt sin 

funktion som en støtteordning, der fremmer det kulturelle demokrati, eller om ordningen 

gradvis har ændret funktion i takt med de overordnede ændringer i det kulturpolitiske 
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paradigme? Eller om den i dag eksisterer i en kulturpolitisk blandingsform, hvor den reelt 

set skal opfylde flere forskellige målsætninger? I kapitel 7 vil jeg med udgangspunkt i 

egnsteaterlandskabets nuværende situation blandt andet se nærmere på, hvilke 

kulturpolitiske og kunstneriske resultater denne form for lag-på-lag kulturpolitik har 

medført.  

Egnsteaterordningen har fra sin oprettelse været forankret i det kulturelle demokrati 

som en kulturpolitisk strategi med fokus på mangfoldighed og på lokal medindflydelse. 

Dette har haft afgørende betydning for ordningen, hvis udvikling dog i høj grad kan 

karakteriseres som en reduktion af denne strategi til fordel for en delvis indlemmelse i den 

dominerende institutionsstruktur, hvis kulturpolitiske begrundelse først og fremmest er 

forankret i en demokratisering af kulturen. I dette skifte nedprioriteres de begrundelser og 

formål, som er knyttet til værdien af et mangfoldigt teaterliv, og egnsteatrene, der netop på 

mange måder har bidraget væsentligt til opbygningen af et kunstnerisk alternativ til 

institutionsteatrene, oplever derfor en nedvurdering og et pres for at tilpasse sig den 

overordnede teaterstruktur. 

Samtidig har balancen mellem staten, kommunerne og teatrene ændret sig. Staten 

regulerer i langt højere grad, end det var tilfældet fra starten, forholdet mellem teater og 

kommune. Dette kan i tråd med den overordnede kulturpolitiske udvikling ses som en 

opprioritering af den kulturelle decentralisering, men har også elementer af kontrol og 

begrænsning, som snarere hører ind under den nye forvaltningsmæssige praksis kendt som 

new public management. I en del tilfælde er disse ændringer blevet begrundet med et behov 

for, at staten beskytter egnsteatrene mod kommuner, der først og fremmest tænker i 

muligheden for at opnå statsrefusion. Som sådan peger denne udvikling på et helt centralt 

element i egnsteaterordningens kulturpolitiske vilkår: Det er en ordning, der ikke bare 

kombinerer kulturel og politisk decentralisering, men også kombinerer politisk 

centralisering og decentralisering. Det betyder, at der er en lang række forskellige 

konfliktakser og problematikker indbygget i egnsteaterordningen. Som sådan er det en 

kompleks ordning, og jeg har i dette kapitel vist, hvordan disse konflikter medfører 

behovet for at afbalancere og håndtere flere forskellige, potentielt modstridende mål på en 

måde, der stadig giver rimelige betingelser for egnsteatrenes kunstneriske arbejde. Det 
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betyder også, at det ikke er muligt at trække en streg i sandet og pege på enten 

kommunerne eller staten som den instans, der entydigt er bedst til at sikre egnsteatrenes 

vilkår. Kombinationen afspejler, at der er forskellige målsætninger bag ordningen, og at 

disse inden for de generelle rammer altid vil skulle afbalanceres lokalt. Derfor vil jeg nu i 

næste kapitel se på, hvordan egnsteaterfeltet ser ud kunstnerisk, organisatorisk og 

kulturpolitisk. 
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Kapitel 7: Egnsteaterlandskabet 

I dette kapitel præsenterer jeg det aktuelle egnsteaterlandskab i forhold til teatrenes 

kunstneriske arbejde, deres lokalpolitiske vilkår og deres produktions- og 

distributionsvilkår. Der er altså tale om et kapitel, der forholder sig til et bredt empirisk 

materiale bestående af 34 egnsteatre og lidt flere støttegivende kommuner. Analysen ligger i 

umiddelbar forlængelse af forrige kapitels analyse af egnsteaterordningens kulturpolitiske 

udvikling, og det er klart, at en af mine hovedinteresser vil være at undersøge, hvordan de 

faktiske forhold for egnsteatrene afspejler de nationale kulturpolitiske forskydninger, som 

blev fremanalyseret i kapitel 6. Er den homogeniseringstendens, der er at spore på det 

kulturpolitiske plan, for eksempel slået igennem, så egnsteatrene i dag ligner det øvrige 

teatermiljø? Og hvilken rolle spiller det, man kunne kalde ’arven fra det kulturelle 

demokrati’, altså det bredere engagement og udgangspunktet i den lokale situation, egentlig 

i dag?  

En helt central interesse er den kunstneriske kvalitet på de forskellige egnsteatre. 

Dette fokus kan begrundes teaterpolitisk med indførelsen af egnsteaterkonsulentordningen 

og den implicitte tvivl om egnsteatrenes kunstneriske og organisatoriske niveau; men det 

hænger først og fremmest sammen med afhandlingens overordnede erkendelsesinteresse: 

Hvordan er sammenhængene mellem de kulturpolitiske vilkår og den kunstneriske kvalitet? 

Derfor vil det kunstneriske fylde en del i kapitlet, dels i generelle beskrivelser af forskellige 

egnsteatres kunstneriske profil og arbejde og dels i form af korte analytiske præsentationer 

af udvalgte egnsteaterforestillinger, jeg har fundet centrale for diskussionen om kunstnerisk 

kvalitet og dens sammenhæng med de organisatoriske og kulturpolitiske rammer. 

Koblingen mellem det kunstneriske og det kulturpolitiske er helt eksplicit i dette afsnit, og 

forestillingsanalyserne præsenteres således i direkte sammenhæng med forskellige 

organisatoriske og kulturpolitiske problemstillinger. Hermed får jeg mulighed for at 

fokusere på projektets hovedinteresse for sammenhængene mellem det kulturpolitiske og 

det kunstneriske i forhold til det samlede egnsteaterfelt. Udgangspunktet er, at der er tale 

om forestillinger, jeg selv har set, og som analyseres og vurderes ud fra bestemmelsen af 

kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring, altså som et udspil til og en udfordring af 
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tilskuerens forståelse af verden og sig selv, der formår at sætte en refleksionsproces i 

gang.149

Som det fremgår af forrige kapitel, er egnsteaterordningens primære nationale 

kulturpolitiske funktion en sikring af den decentrale teaterproduktion; og den kunstneriske 

mangfoldighed, som var en del af den oprindelige ordnings krav om at være et alternativ til 

institutionsteatret, er i dag gledet i baggrunden. Men samtidig er det en væsentlig 

kulturpolitisk pointe, at den politiske decentralisering er fastholdt i ordningen. Trods 

indførelse af diverse krav og kontrolmuligheder på nationalt plan – mange af dem som 

resultat af kommuners kreative forsøg på at få dækket 50 procent af deres udgifter – er det 

stadig den enkelte kommune, der bestemmer, om den skal have et egnsteater, og hvilket 

teater det i så fald skal være. Jeg indleder kapitlet med et oversigtsbillede, der tegner 

landskabet i sin helhed. Denne del af kapitlet rummer først og fremmest faktuelle 

oplysninger om støttebeløb, forestillingsstatistik med mere, men den tegner også et billede 

af spændvidden i egnsteatrenes aktiviteter.  Tidsmæssigt begrænser jeg mig her til at se på 

perioden fra sæsonen 1996/1997 til 2007/2008, fordi 1996/1997 er den første hele sæson 

efter opsplitningen mellem egnsteatre og små storbyteatre, hvilket vil sige, at der er tale om 

grundstammen i det egnsteaterfelt, vi ser i dag.

 

150

Det samlede landskab 

 En hel del nye er kommet til, mens der i 

samme periode kun er gået tre teatre ud af ordningen, nemlig Vestenvinden, som i 2000 

afløstes af Randers EgnsTeater, Det Nordjyske Operakompagni, der var egnsteater i 

Skørping Kommune og Nordjyllands Amt indtil 2004, og Peter Schaufuss Balletten, der er 

overgået til støtte som turnerende danseteater under samme ordning som Den Jyske Opera 

og folketeatret.dk i 2008 (BEK nr. 1690 af 15/12 2006).  

I 2008 var der 34 egnsteatre fordelt over hele landet, der alle modtog offentlig driftsstøtte 

inden for de finanslovsbestemte rammer på mellem 2.551.897 kr. og 7.832.567 kr. 

                                                 
149 Bilag 6 er en oversigt over sete forestillinger i perioden 2006-2009. 
150 Bilag 7 er en oversigt over samtlige egnsteatre, der har modtaget støtte siden 1997, inkl. oplysninger om 
oprettelsestidspunkt og evt. lukningstidspunkt, beliggenhed og aktuelt støtteniveau. 
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(Finansministeriet, anm til kontonr. 21.23.48 2008).151

                                                 
151 Også i 2009 er der 34 egnsteatre, da Teatret Trekanten i Vejle Kommune lukker pr. 1/1 2009, mens 
Teaterkompagniet er godkendt som egnsteater i Syddjurs Kommune fra samme dato. 

 Et hurtigt overblik over disse teatre 

er med til at give et indblik i sammensatheden: BaggårdTeatret i Svendborg var en del af 

den oprindelige egnsteaterbevægelse tilbage i 1970’erne, men opnående først kommunal 

godkendelse og dermed officiel egnsteaterstatus i 2007. Teatret er ledet af Lasse Bo 

Handberg og har en kunstnerisk profil baseret på ny dansk dramatik, især henvendt til et 

ungdomspublikum. Bellevue Teatret (egnsteater 1981-1990 og fra 1995) er ejet og ledet af 

Jes Kølpin og præsenterer i Arne Jacobsens teaterbygning i Klampenborg bredt 

underholdende forestillinger som brødrene Anders og Peter Lund Madsens shows. Hertil 

kommer den årligt tilbagevendende Copenhagen International Ballet under kunstnerisk 

ledelse af Alexander Kølpin. Oprettet i 2005 er Bornholms Teater stadig nyetableret. 

Teatret præsenterer hvert år Bornholmerrevyen, men arbejder under kunstnerisk ledelse af 

Jens Svane Boutrup for at udvikle teatrets kunstneriske profil. Cantabile 2 er et af 

Danmarks internationale teatre, der under ledelse af italienske Nullo Facchini har 

produceret site-specific teater som egnsteater i Vordingborg siden 1990. Carte Blanche blev 

egnsteater i Viborg i 2004 og har med Sara Topsøe-Jensen som kunstnerisk leder markeret 

sig som en af pionererne inden for performanceteater for børn. Den Ny Opera har siden 

1999 produceret opera for såvel voksne som børn i Esbjerg og har blandt andet produceret 

Nibelungens Ring i perioden 2003-2008. Som kollektivt ledet egnsteater har Teatret Masken 

siden 1980 været egnsteater i Nykøbing F., og har i de senere år arbejdet med nye 

dramatiske bearbejdninger af klassiske tekster som Marie Grubbe. Fredericia Teater (1997) 

har med det tilknyttede Det Danske Musicalakademi markeret sig stærkt som 

musicalproducent. I 2007 genåbnede Gladsaxe Ny Teater som egnsteater med 

forestillingen Hamlet i instruktion af teatrets kunstneriske leder Kasper Rostrup, men har 

senere kæmpet med at få økonomien til at hænge sammen. Grønnegade Teater har været 

Næstveds egnsteater siden 2008, men har forinden under navnet Det Lille Turnéteater 

markeret sig stærkt som børneteater. HamletScenen (2008) har under ledelse af Lars 

Romann Engel taget springet fra den internationale festival HamletSommer til kontinuerligt 

producerende egnsteater med udgangspunkt i Shakespeare og tilknytningen til Kronborg. 

Holbæk Teater har, som det fremgår af kapitel 5, først og fremmest produceret 
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ungdomsforestillinger. Med hjemsted i Hobro har Himmerlands Teater med Susanne 

Sangill og Finn Hviid Bredahl som kunstneriske ledere haft et højt aktivitetsniveau i teatrets 

lille sal siden oprettelsen i 2003. Et af landets ældste og mest produktive børneteatre, Ishøj 

Teater, producerer hvert år tre-fire nyskrevne stykker af husdramatikeren Jytte Lyngbirk for 

et stort antal børn fra hele Sjælland. Som landets eneste har Limfjordsteatret (1989) en 

kontraktlig forpligtelse til at gennemføre en årlig forsamlingshusturne, der når helt ud i 

udkanten af Nykøbing Mors og omegn. Under kunstnerisk ledelse af Gitta Malling 

producerer teatret såvel børne- som voksenteater. Mungo Park Allerød (1989) har under de 

senere års ledelse af Martin Lyngbo fungeret som ensembleteater, hvis kunstneriske profil 

er researchbaseret teater. I 2008 fik teatret en selvstændig kunstnerisk tvilling i form af 

Mungo Park Kolding under ledelse af Moqi Simon Trolin. Musikdramatisk Teater152

                                                 
152 Har fra 2/10 2009 skiftet navn til Operaen i Midten. 

 (2004) 

med hjemsted i Holstebro og støtte fra fire vestjyske kommuner eksperimenterer med 

utraditionelle former for kammeropera. Med absolut særstatus i dansk teater har Odin 

Teatret under ledelse af Eugenio Barba siden 1966 haft Holstebro som udgangspunkt for 

sine mange internationale aktiviteter. Nørregadeteatret har siden sin godkendelse som 

egnsteater i Lolland Kommune i 2007 videreført traditionen for semiprofessionelle frilufts-

musicalproduktioner kombineret med mindre produktioner. I tilknytning til Odsherred 

Teaterskole producerer Odsherred Teater (1996) primært ungdomsforestillinger, gerne i co-

produktioner med eksempelvis Teatret Fair Play og Svalegangen. Opera Hedelands 

(Tidligere Teater Hedeland, oprettet 2001) egnsteaterforpligtelse består i at producere en 

årlig friluftsopera til scenen i Hedeland ved Tåstrup. I forhold hertil er Randers 

EgnsTeaters aktivitetsliste både langt bredere og længere, og dækker alle publikumsgrupper 

fra småbørn til pensionister. Team Teatret (1980) er et af de allerældste egnsteatre og tager 

under den nuværende kunstneriske leder Michael Helmuth gerne udgangspunkt i ny 

international dramatik. Teatret Fair Play har i mange år hørt hjemme i Holbæk som 

turnerende børneteater, og har siden 1992 modtaget egnsteatertilskud fra Vestsjællands 

Amt. Under ledelse af Robert Parr og Michael Ramløse er teatret en flittig producent af ny 

dramatik for børn. Som ensembleteater og et af de få tilbageværende kollektivt ledede 

teatre har Teatret Møllen (1980) udviklet sit eget kunstneriske formsprog, hvor de i 

forestillinger til både børn og voksne ofte tager udgangspunkt i en film eller roman. Teatret 
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Om (2006) i Ringkøbing med tilknytning til Odin Teatret producerer børneforestillinger, 

som kombinerer og integrerer forskellige teatertraditioner. Indtil fyringen af teaterleder 

Hans Hartvich-Madsen i 2008 har Thy Teater været det eneste dukketeaterproducerende 

teater. Taastrup Teater (1980) har under ledelse af Mogens Holm især markeret sig med sin 

indsats for at nå nye publikumsgrupper, herunder især unge med etnisk baggrund. På 

Vendsyssel Teater (1984) har det rutinerede ensemble under ledelse af Peter Schrøder 

fastholdt det lokale som kunstnerisk udgangspunkt. Teater Vestvolden har som egnsteater i 

Hvidovre Kommune (1980) gennem mange år produceret børneteater med Pierre Miehe-

Renard og Tom Jacobsen som skuespilmæssige hovedkræfter, men er p.t. undervejs med et 

skifte i den kunstneriske profil. Åben Dans Productions er som egnsteater i Roskilde 

Kommune fra 2008 det eneste egnsteater, der producerer dans, hvilket de gør med en 

målgruppe fra babyer til voksne. 

Denne meget hurtige gennemgang illustrerer den kunstneriske bredde blandt de 34 

egnsteatre. Skuespil i bred forstand er dominerende og er den primære genre på 22 

egnsteatre. Fire egnsteatre arbejder inden for en fysisk-visuel tradition, mens musik-

dramatikken er repræsenteret med to rene musicalteatre samt tre operakompagnier. Kun et 

enkelt egnsteater producerer primært shows, og det samme gælder animationsteatret, mens 

fire andre af og til producerer inden for denne genre. Også dansen er kun repræsenteret på 

et enkelt egnsteater. Som det også fremgår af tabel 5, er der flere teatre, der arbejder inden 

for mere end én genre. Hvad angår målgruppe, står børneteatret stadig stærkt blandt 

egnsteatrene. Således producerer 24 egnsteatre forestillinger henvendt til børn og unge, 

heraf er de 16 primært børne- og ungdomsteatrene.153

                                                 
153 Teatre som BaggårdTeatret og Odsherred Teater producerer mange forestillinger for aldersgruppen 15 år 
og op, der både spiller for et ungdoms- og et voksenpublikum. 

 27 egnsteatre producerer 

forestillinger for voksne.  
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Tabel 5: Aktivitetsoversigt  
Egnsteater Kunstnerisk profil Målgruppe 

 
Amatør-
aktiviteter
154

 
 

Turne155

(National/ 
 

Internationalt) 

Gæstespil 

BaggårdTeatret Skuespil Børn/Voksen Ja N Ja 
Bellevue Teatret Show/dans/skuespil (Børn)/Voksen Nej - Nej 
Bornholms Teater Skuespil Voksen Ja N Ja 
Cantabile 2 Fysisk-visuel Voksen Ja N/I Ja 
Carte Blanche Fysisk-

visuel/animation 
Børn Ja N/I Ja 

Den Ny Opera Opera Børn/Voksen Nej N Nej 
Det Ny 
Musicalteater 

Musical Voksen Nej N Nej 

Fredericia Teater Musical Børn/Voksen Nej N Nej 
Gladsaxe Ny Teater Skuespil Voksen Nej - Ja 
Grønnegade Teater Skuespil/animation Børn Ja N/I Nej 
HamletScenen Skuespil Voksen Ja - Ja 
Himmerlands Teater Skuespil (Børn)/Voksen Ja - Ja 
Holbæk Teater Skuespil Børn/Voksen Ja N/I Ja 
Ishøj Teater Skuespil Børn Nej N Nej 
Limfjordsteatret Skuespil Børn/Voksen Nej N Ja 
Mungo Park Allerød Skuespil (Børn)/Voksen Nej N/I Ja 
Mungo Park 
Kolding 

Skuespil Voksen Nej N Ja 

Musikdramatisk 
Teater 

Opera Voksen Nej N Nej 

NørregadeTeatret Skuespil Voksen Ja - Nej 
Odin Teatret Fysisk-visuel Voksen Nej N/I Ja 
Odsherred Teater Skuespil Børn/Voksen Nej N/I Nej 
Opera Hedeland Opera Voksen Nej - Nej 
Randers EgnsTeater Skuespil/animation Børn/Voksen Ja N/I Ja 
Team Teatret Skuespil Børn/Voksen Nej N Ja 
Teater Masken Skuespil Børn/Voksen Nej N/I Ja 
Teater Vestvolden Skuespil Børn Ja N/I Nej 
Teatret Fair Play Skuespil Børn/Voksen Ja N/I Nej 
Teatret Møllen Skuespil Børn/Voksen Ja N/I Ja 
Teatret Om Fysisk-visuel Børn Ja N/I Ja 
Teatret Trekanten Skuespil/animation Børn Ja N/I Nej 
Thy Teater Animation Børn Nej N/I Ja 
Taastrup Teater Skuespil/musical (Børn)/Voksen Ja - Nej 
Vendsyssel Teater Skuespil (Børn)/Voksen Ja N Ja 
Åben Dans 
Productions 

Dans Børn/Voksen Ja N/I Nej 

 

                                                 
154 Tallene er baseret på, hvilke egnsteatre, der har et krav om samarbejde med amatører i form af 
dramapædagogiske aktiviteter, egnsspil eller lignende indskrevet i egnsteateraftalen Der er naturligvis 
egnsteatre, der laver amatøraktiviteter uden, at det er et krav indføjet i egnsteateraftalen, hvilket vil sige, at der 
er tale om minimumstal.  
155 Oplysninger vedrørende turneaktiviteter er baseret på mange forskellige kilder, herunder egnsteateraftaler, 
hjemmesider og for de internationale børneteateraktiviteter på Dansk ASSITEJs statistik for årene 2005-2008 
(http://www.assitej.dk/statistik.htm 29/10 2009). Det vil sige, at også en enkelt udenlandsturne tæller med. 
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Statistisk overblik 

Det statistiske grundlag for den faktuelle del af oversigtsbilledet er sammensat af en del 

forskellige kilder. Den officielle statistik på teaterområdet generelt og især på 

egnsteaterområdet, der primært er et kommunalt ansvar, rummer en del mangler. Dette 

illustreres meget godt af kulturminister Carina Christensen, der i et svar til Folketingets 

Kulturudvalg, hvor hun er blevet bedt om at redegøre for de kommunale tilskud til 

egnsteatrene, blandt andet må konstatere:  

”Oplysninger for perioden 1999-2001 er ikke umiddelbart tilgængelige […] 
Regnskabstal for egnsteatre omfattet af en kulturaftale er ikke medtaget i 
oversigterne, da det ikke er muligt at fordele tilskud ud på hver enkelt 
kommune/amt i kulturaftalen.” (S 120, besvaret 19/5 2009) 

I forhold til bevillinger har jeg anvendt Finansministeriets regnskabs- og 

finanslovsdatabaser, der med udgangspunkt i statens regnskabs- og budgettal, der er de 

Mester Jakob (Thy Teater/Hans Hartvich-Madsen) 
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bedste tilgængelige tal. Når det gælder oplysninger om forestillinger og tilskuertal, er 

Danmarks Statistik den mest pålidelige kilde, idet teatrene som modtagere af statsstøtte er 

forpligtede til at indberette hertil. Men netop fordi den er baseret på teatrenes egne 

indberetninger, vil der givet også være fejl i tallene.156

                                                 
156 For eksempel er fordelingen mellem de forskellige offentlige støttegivere konsekvent forkert. En generel 
overrapportering af kommunale tilskud og en tilsvarende underrapportering af statslige tilskud skyldes, at 
teatrene modtager deres støtte fra kommunen, der så indhenter statsrefusion, hvilket betyder, at egnsteatrene 
indberetter det samlede støttebeløb som kommunalt. Dertil kommer, at det antal egnsteatre, Danmarks 
Statistik opgiver i de enkelte år, som regel er lavere end det samlede antal støttede egnsteatre ifølge 
Finansministeriets regnskabsdatabase, hvilket vil sige, at enkelte teatre altså ikke opfylder indberetningskravet. 

  

157 Oplysninger er hentet fra Finansministeriets finanslovsdatabase anm. til konto 21.23.48 (egnsteatre). 
Tallene er indtil 2009 regnskabstal, herefter budgettal. Tallene er i databasen opgjort i mio. kr., og der kan 
forekomme upræcisheder grundet denne afrunding.  
158 Disse tal er taget fra kulturministerens svar på S 119 19/9 2009 og svarer i forhold til tabellens øvrige tal til 
summen af statsstøtten og det særlige statstilskud. 
159 Frem til 2008 kunne egnsteatrene indgå i de regionale kulturaftaler, hvilket betød, at der blev overført et 
årligt beløb fra 21.23.48 til 21.22.34. Om præcis dette beløb er anvendt til egnsteaterformål kan ikke afgøres 
ud fra de statslige regnskaber, hvilket er i overensstemmelse med principperne i de regionale kulturaftaler 
(Lov nr. 1104 af 29/12 1999).  For årene 1997-1999 er oplysningerne om størrelsen på denne overførsel ikke 
tilgængelige.   

Tabel 6: Oversigt offentlige udgifter til egnsteatrene 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Statsstøtte157 20,6  22,87 27,8 29,1 30,1 30,9 37 37,5 40,2 44,8 52 58,2 54 
Statsstøtte  
2009-tal158

 
 

    36,5 44,2 40,5 42,5 47,1 55,9 93,7 86,1 

Kommunal 
støtte157 

19 20,7 24,5 24,6 24,9 25,2 29,7 30,2 31,5 32 38,3 60 72,3 

Amtslig støtte157 2,4 2,4 3,5 4,6 5,7 7,7 9,4 9,6 10,8 11,2    
Særligt 
statstilskud157 

          18,7 31,3 32,1 

Rammebevilling 
kulturaftaler159

 -  
 

 -   -  6,2 6,2 7,3 7,3 10,8 10,6 10,6 21,6   

Kvalitetsudvik-
lingspuljen157 

           1 1 

Antal egnsteatre 17 17 19 19 21 22 24 25 26 28 31 34 34 
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Som det fremgår af tabel 6 er der tale om en bemærkelsesværdig stigning i antallet af 

egnsteatre siden 1997, hvor der var 17 egnsteatre. Udgiftsstigningen på området er markant 

og er ifølge Kulturministeriets udregninger på hele 58 pct. i perioden fra 2002 til 2009.160 

Denne udgiftsstigning er medvirkende til den politiske beslutning om at afskaffe den 

automatiske 50 procents refusion på området. Her er det imidlertid interessant at bemærke, 

at den største del af stigningen i perioden fra 1997 til 2006 er amtslig.161

                                                 
160 Kulturminister Carina Christensen (S 119 19/9 2009, hvoraf de kommunale egnsteaterudgifter i 2009-tal 
fremgår). 

 Det har altså 

primært været amterne, der har opprioriteret egnsteatrene, hvilket kan pege på, at 

engagementet i egnsteatrene vil falde eller stabilisere sig med strukturreformen og amternes 

afskaffelse. Dette er så ikke sket, for som tallene også viser, er udgifterne til området og 

antallet af egnsteatre fortsat med at stige efter strukturreformen, hvor det alene er 

kommunerne, der kan oprette nye egnsteatre. Forventningen om, at de nye og større 

161 Af de 11 egnsteatre oprettet i perioden 1997-2006 var de syv delvist støttet af amterne (heri er ikke 
medregnet Bornholms Egnsteater, der er oprettet af Bornholms regionskommune, som havde en 
amtslignende funktion). For disse syv teatres vedkommende udgjorde den amtslige støtte omkring 40 pct. af 
den samlede støtte (opgjort på basis af tal fra egnsteaterkontrakterne). 
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Tabel 7: Egnsteatrenes andel af  det samlede 
antal tilskuere ved statsstøttede teatre
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kommuner i højere grad er villige til at satse på kultur, har altså vist sig at holde stik. 

Hvilken betydning rammestyringen på sigt vil have på de kommunale udgifter til 

egnsteatrene, er endnu for tidligt at sige, men det kan allerede nu konstateres, at hvor der i 

perioden fra 1997 til 2008 kun er tale om én reel teaterlukning, nemlig Det Nordjyske 

Operakompagni, så er der i sæsonen 2009 tale om hele to egnsteaterlukninger. 

I forhold til de samlede offentlige teateraktiviteter er egnsteatrenes andel af 

publikumstallet på de statsstøttede teatre i perioden fra sæson 1996/1997 og frem relativt 

stabil, hvilket fremgår af tabel 7. Der kan kun spores en svagt stigende tendens, der 

betyder, at egnsteatrenes andel af det samlede publikum i første halvdel af perioden 

gennemsnitligt var på 15,5 pct., mens den i den sidste halvdel af perioden var på 16,3 pct., 

og at der derudover er udsving fra år til år, både når det gælder det samlede publikumstal 

og egnsteatrenes andel. Det kan altså ikke i publikumsstatistikken spores, at antallet af 

egnsteatre er gået væsentligt op, hverken i egnsteatrenes andel af det samlede publikum 

eller i faste tal. Det kan være svært at pege på en bestemt årsag hertil, men én faktor kunne 

være, at egnsteatrenes andel af den samlede offentlige støtte i denne periode ikke er steget i 

samme omfang som antallet af egnsteatre. Faktisk er egnsteatrenes andel af den samlede 

offentlige støtte kun steget fra 9 pct. til 12 pct. i perioden fra 1999/2000 til 2007/2008.162

En mangfoldighed af teatre 

  

Ud fra dette faktuelle overblik vil jeg gå videre med en analyse af egnsteatrene, hvor jeg 

fokuserer på nogle af de centrale kulturpolitiske og kunstneriske problemstillinger, som det 

kulturelle demokrati, produktionsvilkår, distribution, lokalpolitiske vilkår, egnsteatrenes 

kunstneriske profil samt deres indplacering i det øvrige teaterlandskab. Det har været 

vigtigt for mig at tegne et så præcist og bredt billede som muligt, hvorfor jeg har inddraget 

et mangfoldigt kildemateriale. Helt afgørende har det været, at det med hjælp fra egnsteatre 

og kommunale forvaltninger er lykkedes mig at indsamle samtlige gældende 

egnsteateraftaler for alle 34 egnsteatre støttet i 2008. Aftalerne er det centrale lokalpolitiske 

styringsredskab, der samtidig er underlagt en kulturministeriel bekendtgørelse, og de giver 

                                                 
162 Disse beregninger er foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik (17/1 2001; 17/1 2002; 17/1 
2003; 19/1 2004; 17/1 2005; 19/1 2006; 17/1 2007; 17/1 2008; 20/1 2009). 
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således et indblik i det for denne afhandling helt centrale forhold mellem egnsteater, 

kommune og stat. En anden hovedkilde har været kommunalpolitiske referater 

omhandlende godkendelse af egnsteateraftaler og regnskaber m.m., der er blevet indsamlet 

via de kommunale hjemmesider. Tidsmæssigt er disse dokumenter primært hentet i 

projektperioden, det vil sige 2006-2009, hvilket også peger på, at det billede, der tegnes af 

egnsteaterlandskabet, først og fremmest er aktuelt. Angående teatrenes kunstneriske profil 

baserer kapitlet sig på teatrenes egne præsentationer, anmeldelser, omtaler og ikke mindst 

på de forestillinger, jeg har set, primært i projektperioden (bilag 6).  

Materialeudvælgelsen i kapitlet er sket ud fra to hensyn: Det ene har været at give et 

samlet overblik over egnsteaterlandskabet, idet et sådant ikke eksisterer. De fremstillinger 

af dansk teater, som inddrager en del af egnsteatrene, tager enten udgangspunkt i en 

kunstnerisk systematik eller er rent kulturpolitiske analyser, der ikke berører det 

kunstneriske. Det andet hensyn har været at komme omkring de væsentligste generelle 

problemstillinger, der er knyttet til egnsteatrenes kulturpolitiske og kunstneriske vilkår. Det 

betyder, at alle egnsteatre er inddraget i analysen, men også, at udvælgelsen er foretaget ud 

fra et hensyn om, at enkelttilfældene kommer til at illustrere generelle problematikker. Det 

vil sige, at nogle teatre primært omtales i forbindelse med det lokalpolitiske, andre i 

forbindelse med det kunstneriske. Disse valg og fravalg er foretaget på baggrund af mit 

efterhånden ret solide kendskab til området, men kunne naturligvis have været anderledes. 

Det kulturelle demokrati 

Selvom man på et overordnet plan kan sige, at det ikke længere er målsætningen om 

kulturelt demokrati, der er styrende for den kulturpolitiske forståelse af egnsteatrene, så har 

den oprindelige tilknytning til denne kulturpolitiske strategi stadig betydning og var indtil 

2006 en del af bekendtgørelsen for egnsteatre: 

”Egnsteatret kan desuden som sekundære opgaver samarbejde med amatører, 
arrangere gæstespil, afholde festivaler, arrangere egnsspil, undervise og udøve 
dramapædagogisk virksomhed.” (BEK nr. 364 af 26/04 1996) 
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Bortset fra gæstespil kan alle disse aktiviteter siges at være baseret på ideerne omkring 

kulturelt demokrati, hvor det er en central målsætning at nedbryde kulturelle og sociale skel, 

blandt andet ved at kombinere amatører og professionelle. Ser man egnsteateraftalerne 

igennem, så er der faktisk 18 af egnsteatrene, der direkte er forpligtet til den form for 

aktiviteter (tabel 5 aktivitetstyper). Og det gælder såvel helt gamle som nyoprettede teatre. 

Samarbejdet med amatører er altså stadig helt centralt, og dertil kommer, at teatrene ofte 

leverer organisatorisk og iscenesættelsesmæssig kompetence og arbejdskraft til diverse 

arrangementer. Denne form for lokalt engagement er ofte central set fra en 

kommunalpolitisk synsvinkel og er med til at markere egnsteatret som en væsentlig lokal 

kulturel aktør. 

For nogle teatre er denne del af deres virke direkte koblet til deres kunstneriske 

arbejde. Et godt eksempel på dette er Odin Teatret, hvis udgangspunkt i 

teaterantropologien gør, at kreativiteten i mødet mellem forskellige udtryk står centralt i 

såvel deres forestillinger, som når de eksempelvis arrangerer den årlige festuge i Holstebro 

– en tradition, der blev grundlagt i forbindelse med Odin Teatrets 25-års jubilæum (Skot-

Hansen 1998, 169ff.; Christoffersen 2007 112 ff.). Denne form for udadvendte aktiviteter 

har været medvirkende til, at et teater, der ellers ikke med sine forestillinger har et stort 

lokalt publikum, alligevel når langt ud og får stor lokal betydning: 

”Hvad er egentlig Odin Teatrets forhold til tilskuerne, og har det overhovedet 
et lokalt publikum i traditionel forstand? I de første år spillede teatret ofte 
forestillinger for fire-fem tilskuere, fortæller Barba, og selv om der i dag 
kommer op til 50-60 tilskuere, er det stadig intet i forhold til Teaterkredsens 
flere tusinde medlemmer. Men det har aldrig været meningen at skabe et teater, 
der skulle opdyrke et lokalpublikum. […] Alligevel kan man ikke sige, at teatrets 
forestillinger er eksklusive eller at de kun ses af en frelst menighed – de bliver 
set af lokale børnehaver, skoler og gymnasier, af italienske bjergbønder og 
peruvianske indianere, og de bliver spillet på Holstebros torve og pladser i 
forbindelse med festuger og mærkedage. Mr. Peanuts på stylter og de andre 
Odin-figurer er kendte og elskede blandt byens borgere og hører med i 
bybilledet.” (Skot-Hansen 1998, 65f.) 
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Odin Teatrets forhold til Holstebro Kommune er i øvrigt centralt i spørgsmålet om 

kulturel decentralisering, idet samarbejdet allerede blev etableret i 1965 og dermed blev et 

meget tidligt eksempel på en kommunalpolitisk satsning på kulturen (Skot-Hansen 1998). 

Kunstnerisk set er Odin Teatret unikt i egnsteaterlandskabet og i dansk teaterliv i det hele 

taget i kraft af Eugenio Barbas internationale betydning. Ikke desto mindre påtager Odin 

Teatret sig nogle af de samme lokale forpligtelser som andre egnsteatre. En del af deres 

store lokale plan for foråret 2009 er baseret på teater som ’interferens’, hvor teatrets 

arbejde indgår i dialog med eksempelvis landsbyboere fra Vemb eller tamilske flygtninge i 

Holstebro (Odin Teatret 2009). Også den begivenhed, teatret betegner som Sendefærd, er et 

kulturelt møde og en udveksling, hvor forskellige grupper præsenterer deres særlige 

performative evner i et dialogisk møde. I 2008 samarbejdede Odin Teatret blandt andet 

med Carte Blanche om en sådan sendefærd i Viborg.  

Med denne type aktiviteter er egnsteatrene med til at fastholde en målsætning om at 

finde kulturelle og kunstneriske udtryksformer, der appellerer til nye målgrupper, hvilket 

var i overensstemmelse med de internationale kulturpolitiske diskussioner om det kulturelle 

demokrati fra 1970’erne (Girard 1973 (1972); Simpson 1976). En del af den kunstneriske 

praksis, der skulle realisere dette, var det opsøgende teater. Men det opsøgende teater for 

voksne er med få undtagelser forsvundet som et redskab til at nå nye målgrupper. Samtidig 

er den kulturelle mangfoldighed gledet ud i periferien af ordningen, for godt nok tegner 

egnsteaterlandskabet et kunstnerisk mangfoldigt billede, men indsatsen for at nå et ikke-

teatervant og kulturelt mangfoldigt publikum fylder ikke meget. Odin Teatret og Teatret 

Om, der har tæt tilknytning til Odin Teatret og dette teaters praksis, skal dog fremhæves, 

når det gælder kunstnerisk baseret arbejde med udgangspunkt i kulturel mangfoldighed.163

Derudover har kun en enkelt ildsjæl formået konsekvent at videreføre dette 

kulturpolitiske fokus i forhold til den nye mangfoldighedsudfordring, nemlig spørgsmålet 

om etnisk mangfoldighed. Taastrup Teaters leder, FAST-formand Mogens Holm, har 

arbejdet hårdt for at sætte spørgsmålet om etnisk mangfoldighed højt på såvel den 

  

                                                 
163 ”Som udtryk for både interkulturel kompetence og kulturel mangfoldighed står Odin Teatret som et af de 
mest vellykkede kunstnerisk baserede tiltag i verden i dag. Mens dette er prisværdigt som rollemodel for 
kunstnere i lande som Italien, Frankrig og i latinamerikanske lande, har man i Danmark stort set ikke brugt de 
mange lærerige erfaringer.” (Davies 2007, 15) 
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nationale som den lokale dagsorden (Holm 5/9 2006; Holm 20/10 2007) ved blandt andet 

at tage udgangspunkt i britiske erfaringer med publikumsudvikling (’new audience 

development’, se http://www.taastrupteater.dk/opslag.asp?side=10 16/2 2009). Således 

kan Taastrup Teater fremhæves som et af de få eksempler på teatre, der ud fra lokale 

forhold har fokuseret på spørgsmålet om etnisk mangfoldighed. Netop Høje-Taastrup 

Kommune er præget af mange etniske minoriteter, og teatret ligger placeret midt i et 

multikulturelt beboelsesområde. Teatret har med sine initiativer sat et centralt debatpunkt 

på dagsordenen og har blandt andet med en bevilling fra egnsteaterkonsulenternes 

kvalitetsudviklingspulje i 2008 fået midler til i samarbejde med Åben Dans Productions og 

Teater Vestvolden at fortsætte og udbrede arbejdet: 

”På Taastrup Teater har vi i en årrække udført en målrettet indsats overfor 
etniske minoriteter. Vi har fået en god dialog i gang, vi har indvundet 
værdifulde erfaringer og vi har på mange punkter ændret vores kunstneriske og 
organisatoriske praksis så vi nu er bedre rustet til at imødekomme den kulturelle 
mangfoldighed der omgiver os. Men vi fornemmer også, at for at komme 
videre, så er det nødvendigt at større dele af dansk teaterliv går med i 
indsatsen.” (Mogens Holm i teaterchefens weblog 4/1 2009, 
http://www.taastrupteater.dk/weblog.asp?side=11, 8/9 2009) 

Inddragelsen af Teater Vestvolden i dette projekt kan ses som et led i en generel ændring af 

dette egnsteater. Fra sæsonen 2008/2009 har Teater Vestvolden sagt farvel til de to 

fastansatte skuespillere gennem mange år, Pierre Miehe-Renard og Tom Jacobsen. De har 

stået for en kunstnerisk profil med populære og lette forestillinger henvendt til børn og 

unge, som for eksempel Kaptajn Bimse og Gogeletten og Shakespeare på afveje – forestillinger 

med vægt på det underholdende og fald-på-halen-komik, der har solgt godt til blandt andet 

teaterforeninger. I stedet har teatret ansat Rewi Lewerissa, der har erfaring med 

teaterprojekter med unge fra forskellige kulturelle og sociale baggrunde under C:ntact på 

Betty Nansen Teatret (http://www.cntact.dk/ 8/10 2009). 

Ved også at inddrage andre egnsteatre er det lykkedes Taastrup Teater at udbrede 

den kulturpolitiske dagsorden om etnisk diversitet. Det er en dagsorden, der, som jeg også 

var inde på i kapitel 2, ikke har fyldt meget i den nationale kulturpolitik, men som 

internationalt stod centralt i 1990’erne med blandt andet UNESCO’s rapport Our Cultural 
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Diversity (UNESCO 1996). Egnsteatrene har forskellige lokale og kunstneriske 

udgangspunkter for at forholde sig til denne kulturpolitiske diskussion, men det er 

overordnet bemærkelsesværdigt, at der også i dag, i tråd med den oprindelige tanke om 

tilknytning til en bestemt egns kulturelle forudsætninger, er egnsteatre, der praktiserer 

denne form for kulturel udveksling. 

Lokalpolitiske vilkår 

De kulturpolitiske rammer for egnsteatrene skabes i et samspil mellem den nationale og 

den lokale kulturpolitik, idet den politiske decentralisering er afgørende for, hvordan 

ordningen fungerer. Kommunerne har beslutningskompetencen på to afgørende områder: 

De kan oprette og lukke egnsteatre, og de skal indgå en egnsteateraftale med dem. I det 

følgende vil jeg se nærmere på nogle af de aktuelle sager, hvor egnsteatre enten er blevet 

oprettet, nedlagt eller har fået omformuleret deres kulturpolitiske opgaver. Herunder også 

den udbudsmodel, der første gang blev praktiseret i Randers Kommune i 2000, men som 

senere har været anvendt som en måde, hvorpå man kan etablere et egnsteater uden 

forudgående lokal tilknytning. En væsentlig faktor for disse forløb er strukturreformen, der 

i de seneste år har været af afgørende betydning for egnsteatrenes lokalpolitiske situation. 

På forhånd var det forventet, at de nye og større kommuner ville være bedre i stand til at 

løfte det økonomiske ansvar for egnsteatrene, og at antallet af egnsteatre ville stige som 

følge af disse kommuners øgede satsning på det kulturelle område. Og målt på antallet af 

nye egnsteatre har dette også vist sig at holde stik. Omvendt er der også egnsteatre, hvis 

lokale kulturpolitiske situation er blevet klemt af strukturreformen. 

Oprettelse af nye egnsteatre 

En del egnsteatre bliver oprettet på baggrund af en allerede eksisterende lokal tilknytning. 

Det gælder for Gladsaxe Ny Teater, som Gladsaxe Kommune ikke ønsker nedlagt, da 

teatret ryger ud af Hovedstadens Teater (Det nuværende Københavns Teater) i 2006. Også 

NørregadeTeatret har eksisteret i Maribo i mange år, inden det godkendes som egnsteater i 

Lolland Kommune i 2007. Her er der tale om et teater, som er vokset ud af et talentfuldt 

amatørteater og ikke mindst en lokal tradition for at producere semiprofessionelle frilufts-
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musicals; en tradition, som NørregadeTeatret har fortsat som egnsteater med opsætning af 

Les Misérables i 2007 og med The Producers i 2009.164

I Næstved Kommune vælger kommunen en lokal udbudsmodel for at afgøre, hvem 

der skal være egnsteater. Det betyder, at kommunen inviterer såvel Det lille Turnéteater (nu 

Grønnegade Teater) som det ligeledes lokale samarbejde mellem Teatret Aspendos og 

Produktion Fantasia til at byde på egnsteaterkontrakten. På baggrund af en vurdering fra en 

faglig gruppe beslutter kommunen, at Det lille Turnéteater vil være bedst til at opfylde 

kommunens ønsker om et egnsteater med fokus på forestillinger for børn og unge 

 NørregadeTeatret er med sin overgang 

fra amatørteater til professionelt egnsteater opstået på en måde, som især i de tidlige år var 

udbredt blandt egnsteatrene. Blandt andre Vendsyssel Teater og Mungo Park Allerød er 

startet som amatørteatre, der har udviklet sig til at være professionelle. Også i dag er denne 

overgang altså mulig, om end det er blevet sværere i takt med en stigende 

professionalisering, og det har også for NørregadeTeatret krævet ansættelse af en ny 

kunstnerisk leder, der er ansvarlig for at sikre professionelle standarder. 

                                                 
164 I øvrigt har også den kunstneriske leder af Bornholms Egnsteater siden 2008, Jens Svane Boutrup, været 
en del af NørregadeTeatret, mens det stadig var amatørteater (Møller 2008). 

Prinsesser (Grønnegade Teater/Søren Dø) 
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(Udvalget for kultur og fritid, Næstved Kommune 2007).165 I andre tilfælde er der tale om 

kommuner og teatre, der ikke på forhånd har nogen tilknytning til hinanden, og her kan 

initiativet både komme fra kommunen i samarbejde med lokale aktører og fra teatrene. I 

Viborg tog KulturPrinsen, Børnekulturens udviklingscenter, initiativ til, at amtets og 

kommunens markante satsning på børnekulturen også skulle inkludere et egnsteater med 

fokus på eksperimenterende børneteater, hvilket resulterede i godkendelsen af Carte 

Blanche som egnsteater i 2004. Og på Bornholm ledte et samarbejde mellem Rønne 

Theater, Teaterforeningen Bornholm og Bornholms Dramaskole til oprettelsen af 

Bornholms Egnsteater i 2005.166

Disse godkendelsesprocesser er ofte langvarige og kræver en opsøgende indsats for 

teatrene samt en politisk vilje til at se mulighederne i at etablere et egnsteater uden et 

eksisterende lokalt kunstnerisk bud herpå. Denne proces har man fra Mungo Park Allerøds 

side påtaget sig at være katalysator for ved i en franchisemodel at tilbyde andre kommuner 

egnsteatre ud fra Mungo Park-konceptet: Der spilles kontinuerligt over sæsonen, 

eksempelvis hver torsdag til lørdag kl. 20, teatret har et fast ensemble, og de enkelte teatres 

forestillinger præsenteres også på de andre Mungo Park-teatre. Ud fra denne model bliver 

der i 2007 indledt et strategisk samarbejde med Frederikshavn Kommune, der blandt andet 

har oprettelse af et nyt egnsteater som målsætning (Mungo Park og Frederikshavn 

 Omvendt kan et eksisterende teater også henvende sig til 

en kommune, fordi det ser egnsteaterordningen som en attraktiv mulighed for at opnå 

bedre økonomiske vilkår. Disse teatre er typisk placeret i de større byer, hvor konkurrencen 

om fast driftsstøtte er større. Det har i de århusianske omegnskommuner betydet en 

interesse fra Århus-baserede teatre i at opnå egnsteaterstatus. Således har Teater Katapult 

forhandlet med såvel Vejle, Horsens samt Syddjurs og Norddjurs kommuner om at blive 

egnsteater, dog indtil videre uden held (http://www.katapult.dk/historie.asp, 6/1 2009). Til 

gengæld er det Århus-baserede og ustøttede Teaterkompagniet åbnet som egnsteater i 

Syddjurs Kommune 1/1 2009. Også Teatret Om er flyttet fra Vinderup i Struer Kommune, 

da teatret i 2006 får mulighed for at blive egnsteater i den nuværende Ringkøbing-Skjern 

Kommune.  

                                                 
165 Gruppen bestod af Michael Ramløse, Teatret Fair Play, Jørgen Hvidtfelt, formand for Næstved 
Teaterforening, og Lis Olsen, Børnekulturkonsulent i Næstved. 
166 http://www.roennetheater.dk/omteatret%20egnsteater.html 11/10 2009. 
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Kommune 2007). I sidste ende vælger Frederikshavn Kommune, der også giver støtte til 

det Hjørring-baserede Vendsyssel Teater, at afvise tanken om et egentligt egnsteater. 

Mungo Park må nøjes med det resultat, at de ubeset har fået afsat 55 opførelser af teatrets 

første børneforestilling til samtlige kommunale daginstitutioner.167

Overordnet kan man sige, at der er mange hensyn, der skal gå op, for at etablere et 

nyt egnsteater. Et resultat af den politiske decentralisering er, at det kan være lidt tilfældigt, 

hvem der faktisk godkendes, og hvordan kommune og egnsteater møder hinanden. Mungo 

Parks model kan ses som en mulighed i den proces, men er som udgangspunkt en meget 

snæver ramme, der uvægerligt vil medføre en kunstnerisk ensretning af nyoprettede 

egnsteatre. Scenekunstudvalget forsøgte med en teaterdatingdag i 2006 at invitere 

interesserede teatre og kommuner til et dialogmøde, hvor der også blev informeret om 

vilkårene for at være egnsteater. Endnu synes der ikke at være fundet en måde, hvorpå man 

kan tage dette hensyn til det samlede nationale teaterlandskab i forbindelse med oprettelsen 

af et egnsteater, hvilket også potentielt vil underminere ordningens politiske 

decentralisering og dermed også det kommunalpolitiske ansvar for professionel 

teaterproduktion. 

 Til gengæld er Kolding 

Kommune med på ideen om at basere et nyt egnsteater på Mungo Park-konceptet, og 1/7 

2008 tiltræder Moqi Simon Trolin som kunstnerisk leder for et teater, der lægger ud med en 

forestilling om det store lokale traume: fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004. Forud er gået 

en proces, der viser, at Mungo Park-modellen ikke er uproblematisk. Blandt andet må 

Scenekunstudvalget præcisere, at det skal fremgå klart, at der er tale om to forskellige og 

selvstændige teatre for at sikre, at teaterlovens paragraf om teaterlederens kunstneriske 

frihed er overholdt (LBK nr. 780 af 23/6 2009 § 31 stk. 3). Scenekunstudvalget ønsker på 

det grundlag ikke personsammenfald i de to teatres ledelse og bestyrelse, hvilket betyder, at 

Martin Lyngbo som leder af Mungo Park Allerød ikke også kan sidde som formand for 

bestyrelsen i Kolding (Kunstrådet 2008, 10ff.). 

                                                 
167 http://www.mungopark.dk/nyheder.asp?id=225 8/10 2009 
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Teaterlukning 

I et egnsteaterlandskab, der udviser en høj grad af stabilitet – forstået på den måde, at når 

en kommune først har oprettet et egnsteater, så forbliver det også sådan – er det 

bemærkelsesværdigt, at Vejle Kommune i 2008 beslutter at lukke begge de to egnsteatre 

Teatret Trekanten og Det Ny Musicalteater. I foråret 2008 skal lokalpolitikerne tage stilling 

til forlængelse af begge de eksisterende egnsteatres aftaler. Samtidig har Teater Katapult 

indsendt ansøgning om godkendelse som nyt egnsteater. Der er lagt op til en egentlig 

kulturpolitisk beslutning, idet de tre ansøgere til egnsteateraftalerne er meget forskellige: 

Teatret Trekanten producerede børneteater i det lille format med kunstnerisk succes, men 

som så mange børneteatre uden den store offentlige opmærksomhed og med en del 

turnevirksomhed uden for kommunen. Teater Katapult byder ind med en profil baseret på 

nyskrevet dramatik og samarbejde med såvel vækstlag som erhvervsliv. Og Det Ny 

Musicalteater fastholder en profil baseret på store, populære musicals produceret i tæt 

tilknytning til Vejle Musikteater. Den lokale egnsteatersituation bliver i første omgang 

behandlet under ét, da Kultur- og Fritidsudvalget beslutter udelukkende at forlænge 

egnsteateraftalen for Det Ny Musicalteater, der tildeles et forhøjet kommunalt tilskud som 

kompensation for, at Århus Kommune trækker sig ud af aftalen på grund af en 

opstramning i reglerne for statsrefusion (BEK nr. 1404 af 7/12 2007 § 4 stk. 2). 

Argumentationen bag Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger fremgår ikke af referaterne, 

men valget i sig selv indikerer, at der i høj grad er lagt vægt på det synlige og det 

spektakulære. Under de endelige budgetforhandlinger i oktober 2008 sker der imidlertid 

det, at Vejle Kommune beslutter ikke at godkende udkastet til den egnsteateraftale med 

Det Ny Musicalteater, som var indsendt til Kunststyrelsen i foråret. Hermed står Vejle 

uden egnsteater, hvilket af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget begrundes således: 

”Vejle har ikke råd til selv at producere teater.” (Dan Skjerning citeret i Kruse 30/10 2008). 

For Teater Trekantens vedkommende er der tale om, at Vejle Kommune gennem 

længere tid har haft svært ved at indplacere teatret i sin børnekulturpolitik. Således er det 

allerede ved indgåelse af aftalen for perioden 1/1 2006 til 31/12 2008 bestemt, at der skal 

evalueres på ”egnsteatrets bidrag til den samlede børnekulturelle indsats i byen” 

(Kulturudvalget Vejle Kommune 29/3 2005, punkt 55). Denne politiske visionsproces 
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bliver dog ikke fuldført, da de afgørende møder mellem Vejle Kommune og Teatret 

Trekanten først er planlagt til efter 1/4 2008, der er deadline for indsendelse af en fornyet 

egnsteateraftale til Kunststyrelsen. Det kulturpolitiske forløb op til beslutningen om at 

lukke Teatret Trekanten fremstår således som et forløb, hvor beslutningen om at omlægge 

kommunens børnekulturpolitik allerede er truffet. Den manglende politiske dialog og et 

forløb præget af misforståelser er med til at pege på, at netop forholdet til det lokale 

politiske niveau er afgørende for egnsteatrene. Opnår et egnsteater ikke den politiske 

anerkendelse af de opnåede resultater, og er der ikke overensstemmelse mellem teatrets og 

lokalpolitikernes opfattelse af succes og målsætninger, vil et egnsteater være i en udsat 

position. 

Lederskifte 

Også Thy Teater må i Thisted Kommune ud i en overlevelseskamp, som først og fremmest 

skyldes dårlig økonomi, og at egnsteatret ikke har opfyldt de lokale kulturpolitiske ønsker. 

Her spiller strukturreformen og indlemmelsen af Thy Teaters oprindelige hjemkommune 

Hanstholm i Thisted Kommune en afgørende rolle for den politiske opbakning. Thy Teater 

har siden 1994 været landets eneste egnsteater baseret udelukkende på animationsteater, og 

teatrets leder, Hans Hartvich-Madsen, er en central aktør inden for dette felt, blandt andet 

som formand for UNIMA Danmark (Union Internationale de la Marionette), den danske 

afdeling af UNESCO’s internationale dukketeaterorganisation. Ved indgåelse af 

egnsteateraftale med den nye tilskudsgiver, Thisted Kommune, fra 2007 er tilskuddet til 

teatret imidlertid blevet nedsat med i alt 708.000 kr. I kombination med en drastisk 

nedgang i salget på hele 440.000 kr. i forhold til det budgetterede betyder det, at teatret 

kommer ud af 2007 med et underskud på omkring 700.000 kr. Thisted Kommune afviser i 

den forbindelse teatrets ansøgning om et ekstraordinært tilskud på 685.504 kr. (Thisted 

Kommune 2008, 5). Hermed er Thy Teater i 2008 under ikke bare et økonomisk pres, der 

betyder fyringer og aflysning af egenproduktion, men også under et politisk pres forud for 

forhandlinger om ny egnsteateraftale fra 2010. Det lykkes ikke teatret at vende den 

økonomiske situation, og i december kulminerer problemerne, da teatret trods et forventet 

overskud på 300.000 kr. ender året med fortsat at have en negativ egenkapital på 900.000-

1.000.000 kr. (Thisted Kommune 2009b). Som konsekvens heraf trækker bestyrelsen sig, 
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og Thisted Kommune beslutter at sætte en ny egnsteateraftale i udbud i stedet for at 

genforhandle med Thy Teater, som det ellers vil være normal praksis. Efterfølgende har 

den nye bestyrelse fyret Hans Hartvich-Madsen som teaterleder; årsagen er primært 

uenighed om, hvorvidt teatret skal fortsætte forhandlinger med Thisted Kommune eller i 

stedet, efter Hans Hartvich-Madsens ønske, forhandle med nabokommunen Jammerbugt 

Bestyrelsen for Thy Teater 2009; Faurholt 19/1 2009). Bestyrelsen søger efterfølgende om 

nye kunstneriske sparringspartnere til udbudsrunden i Thisted Kommune, der i sit udbud 

søger et egnsteater, der ikke som Thy Teater fastholder en base i Hanstholm, men 

udelukkende er hjemmehørende i Thisted by (Thisted Kommune 2009). Med 

lokalpolitikernes beslutning om at ophæve egnsteatrets tilknytning til Hanstholm kan sagen 

om Thy Teater ses som mere end en sag om dårlig økonomi, nemlig som en lokal 

magtkamp opstået i forbindelse med strukturreformen mellem det nye lokale centrum og 

de mindre, decentrale lokalsamfund. Samtidig er der ingen tvivl om, at Thy Teaters profil 

under Hans Hartvich-Madsen er blevet betragtet som snæver, og at man fra politisk hold 

har ønsket et teater med en bredere appellerende kunstnerisk profil.168

                                                 
168 Dette forhold får også konsekvenser i udbudsrunden, hvor tilbuddet fra teatret Thalias Tjenere får 
følgende vurdering: ”Det er imidlertid også forvaltningens opfattelse, at teatret repræsenterer en så speciel 
teaterform, at den er mere egnet til en større by (som f.eks. Århus) hvor den kan indgå som et led i det 
samlede teaterudbud.” (Thisted Kommune 2009a, 314) 

 Som en direkte 

konsekvens af de politiske signaler har Thy Teaters bestyrelse i sit opslag efter nye 

kunstneriske samarbejdspartnere lagt vægt på det folkelige såvel som det mere 

eksperimenterende (Proscenium 10/2 2009). Udbudsrunden i maj 2009 resulterer i fem 

bud: Thy Teater, Limfjordsteatret med en lokalafdeling i Thisted, Thalias Tjenere fra 

Århus, Det Ny Teater (et lokalt amatørteaterbaseret bud) og Mungo Park Thisted. 

Kulturforvaltningen indstiller i første omgang til en godkendelse af Mungo Park Thisted, 

men i sidste øjeblik kan Thy Teater præsentere Niels Vendius som ny kunstnerisk leder, og 

med opbakning fra Limfjordsteatret ender det med, at Thy Teater med en helt ny profil 

fortsat er egnsteater i Thisted Kommune (Thisted Kommune 2009a).  
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Produktionsvilkår 

I forhold til at beskrive egnsteatrenes kunstneriske arbejde er det væsentligt at se på, 

hvordan egnsteatrenes produktionsformat ser ud. I forhold til den type oplysninger er ITI 

Teater i Danmark den vigtigste kilde, fordi den rummer detaljerede oplysninger om det 

enkelte teaters produktioner. Svagheden ved ITI Teater i Danmark er, at det er teatrene selv, 

der indberetter, og de er ikke forpligtede til det. Det betyder, at der hvert år er egnsteatre, 

der ikke har indberettet, og at der er fejl og uklarheder i indberetningerne, hvilket har været 

tydeligt, når jeg har gennemgået dem. Alligevel har jeg brugt en del tid på at bearbejde disse 

oplysninger, fordi de forskellige årgange af ITI Teater i Danmark kan bruges som et vigtigt 

supplement til Danmarks Statistik i forhold til enkeltteatres produktionsrytme, antal 

deltagere og fordeling mellem urpremierer og andre forestillingstyper. 

Tabel 8: Produktionsformat for premiereforestillinger 2007-2008169  
Antal medvirkende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 
Antal forestillinger 6 17 12 14 6 3 3 2 2 8 

 

Ud fra de tilgængelige oplysninger (se tabel 8) tegner der sig et billede af, at det typiske 

produktionsformat for egnsteatrene er én til fire medvirkende – et format, der var 

gældende for 49 af 2007/2008-sæsonens 73 premiereforestillinger, mens kun otte af 

forestillingerne havde over ti medvirkende. I forhold til produktionsrytme spiller langt de 

fleste egnsteatre deres forestillinger i én eller maksimalt to sæsoner; det vil sige, at der 

spilles lokalt og eventuelt efterfølgende på turne. Dette generelle billede af 

produktionsformatet er forventeligt og hænger sammen med en af de væsentligste 

begrænsninger ved egnsteaterordningen: økonomien. Ikke desto mindre er der også her 

relativt stor forskel på de forskellige egnsteatre, og i det følgende undersøger jeg nogle af de 

problematikker, der er knyttet til de økonomiske rammer for egnsteatrenes 

produktionsvilkår. Som delproblematikker ser jeg på bestemmelsen om, at huslejen ikke må 

overstige 15 pct. af det samlede offentlige tilskud, og hvordan den udstikker nogle bestemte 

produktionsmæssige forhold. Desuden kommer jeg ind på, hvordan den strammere 

                                                 
169 Baseret på egnsteatrenes indberetninger til Teaterårbogen (ITI Danmark 2007-2008). 
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egnsteaterdefinition, som jeg diskuterede i kapitel 6, vil kunne påvirke egnsteatrenes 

kunstneriske arbejde. 

Minimumsstøtte 

Den nedre grænse for støtteniveauet har ad flere omgange været kritiseret for ikke at være 

højt nok til at sikre helårlig professionel teaterdrift (Teaterudvalget 1999, 43; Arbejdsgruppe 

nedsat af Kulturministeriet april 2006, 10). Og som et af de egnsteatre, der har måttet klare 

sig med omkring minimumsstøtte, er Himmerlands Teater et eksempel på, at det har 

konsekvenser for teatrets virke. Trods et støttebeløb på minimum har teatret i den første 

egnsteaterkontrakt med den daværende Hobro Kommune skullet opfylde et krav om fire 

årlige egenproduktioner – et krav, som ellers kun Vendsyssel Teater (der modtager mere 

end det tredobbelte i støtte) er stillet over for. Himmerlands Teater forklarer selv i deres 

årsrapport fra 2008, at det har kunnet lade sig gøre, fordi:  

”1) Teaterledelsen er gået ned i løn 
2) Alle øvrige medarbejdere, såvel administrativt, teknisk som kunstnerisk 
personale har kørt på minimumsgager […] 
3) Ledelsens ægtefæller har ulønnet hjulpet i baren, med rengøring, bag scenen 
som påklædere, som suffløser, eller som afviklere af lys og lyd.” (Himmerlands 
Teater 2008, 6) 

Det høje aktivitetsniveau er givet udsprunget af teatrets store engagement og har 

sandsynligvis også været medvirkende til, at Himmerlands Teater indgår en ny 

egnsteateraftale med Mariagerfjord kommune for 2009-2012, men i længden er det ikke 

acceptable rammer for professionel teaterdrift. Risikoen er, at det ender med at nedslide 

personalet og gøre det umuligt at tiltrække tilstrækkeligt dygtige folk på såvel den 

kunstneriske som den tekniske og administrative side. Teaterlederne Susanne Sangill og 

Finn Hviid Bredahl har været de kunstneriske hovedkræfter i teatrets forestillinger og har 

således stået for både instruktion, manuskript, oversættelse og skuespil i forskellige 

konstellationer. I et kunstnerisk udviklingsperspektiv er det væsentligt, at de i højere grad 

sikres mulighederne for flere eksterne samarbejdspartnere. 
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I forestillingen Kontaktannoncen (2006) er det min vurdering, at de pressede 

produktionsbetingelser er synlige i en forestilling, der på såvel det scenografiske som det 

tekstlige ikke fremstår gennemarbejdet. Det går ud over måden, hvorpå forestillingen 

formår at iscenesætte og bearbejde den valgte tematik. Forestillingen er en kronologisk 

fremadskridende fortælling, hvor vi møder to individer, en mand og en kvinde, der begge er 

midaldrende singler og trætte af byture med det håbløse formål at møde en partner. Derfor 

netdater de, bliver matchet og dater, og det ender efter en del uenigheder med, at de bliver 

gift. Undervejs afbrydes den fremadskridende fortælling af sangnumre, der direkte 

henvendt til publikum fortæller om karakterernes følelser og længsler. Sangene giver indblik 

i en situation, hvor begge er trætte af ensomheden og ønsker et autentisk møde med én, 

som man ikke skal forstille sig over for – eller som det hedder i et refræn: ”et rigtigt 

menneske”. Der er tale om et kritisk opgør med en perfektionskultur, der spærrer for et 

autentisk møde mellem mennesker, men med sin lykkelige slutning fremstår forestillingen 

meget traditionel i sit budskab: Lykken er tosomheden. Det betyder, at forestillingen ikke 

skaber muligheden for en refleksion og en mulig alternativ erkendelse af, at man godt kan 

Skyggen af tid (Carte Blanche/Bo Amstrup) 
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have et meningsfuldt og tilfredsstillende liv som single – hvilket jo i sidste ende ikke hjælper 

de mange, som faktisk ikke har en partner. Desuden kommer den lykkelige slutning til at 

blive et postulat, da den afsluttende bryllupsscene følger umiddelbart efter nogle scener, 

hvor der har været stor uenighed mellem manden og kvinden i historien. Det kommer 

derfor til at fremstå enten, som om de er gået så meget på kompromis med sig selv for at 

indgå i dette partnerskab, eller som om disse uenigheder stadig eksisterer, hvilket skaber en 

forventning om, at skilsmissen lurer. Som en kunstnerisk bearbejdelse af et aktuelt 

samfundsmæssigt tema er Kontaktannoncen ikke den sansebaserede udfordring af allerede 

etablerede forståelser af en kendt problematik, som kunne give en æstetisk erfaring. 

Generelt må det dog siges, at det ikke er på scenen, de dårlige produktionsvilkår viser 

sig. Men dermed ikke være sagt, at det ikke er et problem. Ovenstående eksempel med 

Himmerlands Teater viser, at egnsteatre, der ligger i den lave ende af støtteskalaen, er 

pressede økonomisk. Og det vil sige teatre som Himmerlands Teater, Carte Blanche, 

Teatret Om, Teaterkompagniet og Ishøj Teater. Det har gang på gang været fremhævet, og 

er også noget af det, der ligger implicit i eksempelvis egnsteaterkonsulenternes evaluering af 

Carte Blanche: 

”Vi er dog nødsaget til at påpege, at der er grænser for hvor store byrder, der 
kan pålægges det forholdsvis lille faste personale på teatret.” (Danig og 
Wittrock 2008b, 5)  

Og videre skriver de: 

”Vi konstaterer samtidig en meget presset organisation, hvor især de 
administrative funktioner er under pres […] Teatret bør overveje muligheden 
for at ekspandere med en ekstra medarbejder, der enten kan varetage teatrets 
salg og kommunikation eller kan støtte den administrative leder i de øvrige 
opgaver.” (Danig og Wittrock 2008b, 6) 

Samtidig fastholder egnsteaterkonsulenterne, at teatret faktisk formår at producere 

forestillinger af høj kvalitet. Kritikken vedrører direkte ressourcespørgsmålet, fordi 

løsningen, som egnsteaterkonsulenterne selv påpeger, kræver ansættelse af en ekstra 
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medarbejder. En konsekvens, som Carte Blanche tog med ansættelse af en projekt- og pr-

medarbejder i april 2009. 

Minimumsgrænsen har gentagne gange været udsat for kritik, og de nye strammere 

krav til kontinuerlig teaterdrift gør denne kritik endnu mere relevant. Såvel en regelmæssig 

produktionsrytme som en professionel håndtering af de administrative opgaver, der skal 

løses for at sikre en lokal tilknytning, gør, at det bør overvejes at hæve minimumsbeløbet. 

Som det fremgår af eksemplet med Carte Blanche, er det imidlertid vigtigt at fastholde, at 

også blandt de mindst støttede egnsteatre er der en kunstnerisk kvalitet. En konsekvens af 

en sådan hævning af minimumsbeløbet kan være, at flere af de mindste egnsteatre må 

lukke, uden at der i den forbindelse er taget stilling til den kunstneriske kvalitet og til de 

eventuelle alternative støttemuligheder for teatre, der ud fra et kunstnerisk perspektiv er 

vigtige at videreføre. 

Lokalesituationen 

Ud over minimums- og maksimumsstøttebeløbene til egnsteatrene sker der fra statslig side 

også en regulering af huslejens størrelse, der maksimalt må udgøre 15 pct. af det samlede 

tilskud, hvorfor huslejens størrelse og finansiering også skal fremgå af egnsteateraftalen 

(BEK nr. 1404 af 7/12 2007 § 7 stk. 2 og § 11). I den måde, egnsteaterordningen 

administreres på i dag, er det dog muligt at overskride denne grænse, hvilket sker for flere 

teatres vedkommende. Det gælder for Odin Teatret, der ikke kun modtager støtte som 

egnsteater, men også til internationale aktiviteter samt forskning og undervisning (Nordisk 

Teaterlaboratorium og Holstebro Kommune 2007), hvorfor man kan sige, at det er 

rimeligt, at teatret også har lokaleudgifter forbundet med sine andre aktiviteter. Også 

Gladsaxe Ny Teater, Bellevue Teatret og fra 2010 Den Ny Opera har huslejeudgifter, der 

overskrider dette beløb.170

                                                 
170 For Gladsaxe Ny Teaters vedkommende er beløbet de facto ikke overskredet, hvilket udelukkende skyldes 
en konstruktion, hvor ’Gladsaxe Ny Teater Erhvervsfonden’ lejer teatrets lokaler af Undervisningsministeriet 
til 1,2 mio. kr. Erhvervsfonden videreudlejer samme lokaler til Gladsaxe Ny Teater for det halve beløb, 
nemlig 600.000, hvilket svarer til 15 pct. af det samlede offentlige tilskud til egnsteatret. Det er således 
erhvervsfondens opgave hvert år at rejse de nødvendige ekstra midler, der skal finansiere de resterende 
huslejeudgifter. (Gladsaxe Ny Teater Erhvervsfonden 2007). 

 Dette accepteres, hvis der  
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”i aftalen redegøres for, hvordan huslejen finansieres, hvis den overstiger de 
nuværende 15 % af det samlede offentlige tilskud.” (Kunststyrelsen a, 4) 

En højere husleje kan altså finansieres ved fonds- og sponsormidler samt teatrets salg af 

billetter og forestillinger; det vil sige midler, der er en helt almindelig del af teaterdriften, og 

som alle teatre har til rådighed i en eller anden grad. Principielt er der åbnet for, at samtlige 

egnsteatre uden særlige behov eller forpligtelser kan have højere huslejeudgifter – udgifter, 

der skal findes i teatrenes budgetter i en afvejning med de to øvrige tunge udgiftsposter, 

nemlig lønninger og produktionsomkostninger, der begge er direkte knyttet til den daglige 

drift og det kunstneriske arbejde. Herved fremtræder huslejebestemmelsen først og 

fremmest som en beskyttelse af statens midler på området og ikke som en bestemmelse, 

der skal sikre teatrene et vist økonomisk råderum i forhold til teaterproduktion.  

Når man ser på, hvilke teatre der tager denne mulighed i brug, så er der primært tale 

om relativt store teatre med store sale og forestillinger i et større format end det typiske for 

egnsteatrene. Det er klart, at det også medfører en større huslejeudgift og et behov for en 

større grad af egenindtjening. Det kan derfor være relevant at spørge, hvorvidt det med 

udgangspunkt i den nuværende øvre grænse for refusionsberettiget tilskud til det enkelte 

teater er hensigtsmæssigt med egnsteatre, der producerer i et stort format.171 Det giver en 

afhængighed af billet- og sponsorindtægter, der øger risikoen for, at teatret bliver meget 

kommercielt orienteret. Huslejens størrelse er dog kun en indikator på denne problematik, 

fordi andre egnsteatre, der også producerer dyre forestillinger, har andre vilkår, f.eks. en 

tilpasset husleje i kommunale lokaler eller et større støttebeløb.172

                                                 
171 Begrebet har jeg fra Den selvbestaltede Teaterlovskommission, der bruger begrebet til at undgå en 
kvalitativ hierarkisering baseret på institutionsstørrelse: ”Teaterlovens opbygning, begyndende med Det 
Kongelige Teater, giver den en karakter af en beskrivelse af et hierarki i kunstnerisk forstand med en 
sammenhæng mellem tildelte ressourcer og kunstneriske resultater. Kommissionen ser ikke noget principielt 
forhold mellem det enkelte sceneværk og dets ressourcer mht. dets kunstneriske kvalitet. Den aflæser derfor 
det tilsyneladende hierarki, som en fremstilling af formater i forhold til ressourcer, der er udtryk for 
forventninger til et omfang af repertoireudbud, særlig ressourcekrævende scenekunstformer og først og 
fremmest gennemsnitlige formater.” (Den selvbestaltede Teaterlovskommision 2008, 4)  

 Spørgsmålet om 

produktionsformat under egnsteaterordningen har klare berøringsflader med en af de 

tilbagevendende diskussioner i dansk teaterpolitik, nemlig forholdet mellem støttede og 

172 Det gælder Fredericia Teater, der i kommunale lokaler har en husleje på omkring 13 pct. af det samlede 
refusionsberettigede støttebeløb og et kommunalt tilskud, der overskrider den fastsatte maksimumsgrænse på 
finansloven. 
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ustøttede teatre. Diskussionen handler om den konkurrencemæssige skævvridning i, at 

offentligt støttede teatre sikrer deres egenindtægt ved at producere samme type 

forestillinger, som kommercielle udbydere gør (Stig Jarl i Rottensten 2002; Hansen 2004, 

60f.). Denne diskussion vedrører også egnsteatrene og er især knyttet til spørgsmålet: Hvor 

stort et produktionsformat kan egnsteaterordningen rumme, uden at det kommer til at 

dreje sig om teaterformer, der er så afhængige af egenindtægter, at de produceres ud fra 

kommercielle hensyn? Med opsætningen af High School Musical (2007) præsenterede 

Fredericia Teater en konceptmusical baseret på Disneys film og tv-serie af samme navn, der 

er enormt populære blandt teenagere og især de såkaldte tweens,173

Også Gladsaxe Ny Teater har måttet sande, at egnsteaterordningens rammer sætter 

sine produktionsmæssige begrænsninger. I forbindelse med overgangen til egnsteater er den 

offentlige støtte til Gladsaxe Ny Teater faldet fra 18 mio. kr. årligt til 4,3 mio. kr. årligt 

(2009) (Gladsaxe Kommune 3/3 2009), uden at det i øvrigt har medført ændringer i 

betingelserne for at producere teater: Teatrets sal med plads til 700 tilskuere lægger stadig 

op til relativt store og dyre produktioner, der skal kunne tiltrække en stor publikumsskare 

over en længere periode. I januar 2009 må Gladsaxe Ny Teater erkende, at de økonomiske 

rammer er for snævre, og teatret går derfor i betalingsstandsning – dog således, at den 

planlagte produktion af Dario Fo-komedien De betaler ikke – vi betaler ikke (1974/2009) 

stadig gennemføres. Den dobbelte begrundelse for de økonomiske problemer er 

manglende billetindtægter til musicalen The Wild Party (2000/2008) og problemer med at 

tiltrække midler fra sponsorer og fonde i størrelsesordenen fire-fem mio. kr. – et beløb, der 

 hvilket betød 40.000 

solgte billetter til 32 forestillinger (Sørensen og Thomsen 21/2 2008). Forestillingen 

præsenteres i en kommerciel kontekst, hvor der sælges merchandise i pausen, og hvor såvel 

den kendte musik som handlingsforløbet, der kombinerer de to første film, tilbyder et 

symbolsk univers, som i forvejen er kendt. Forestillingen har ingen ambition om at 

udfordre de allerede etablerede tematikker og udtryksformer, og den æstetiske oplevelse 

rummer derfor heller ingen mulighed for en refleksiv erfaringsbearbejdning. 

                                                 
173 Det vil sige aldersgruppen 8-12, der som købedygtigt segment blandt andet kan forstås på følgende måde: 
”Hvor man i 1950’erne opfandt begrebet ’teenagere’, et segment, der med stigende økonomisk vækst i 
samfundet blev interessant, fordi denne aldersgruppe var forbrugere, såvel selvstændige forbrugere som 
medaktører i familiens nyanskaffelser, så er tweens i dag et tilsvarende ombejlet segment. Marketingindustrien 
har i de senere år opdyrket et billede af ’tweens’ som købestærke superforbrugere, mærkevareliderlige børn, 
der drømmer om at være teenagere og er vilde med forbrug og reklamer.” (Andersen 2006) 
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sammenlignet med de øvrige egnsteatre må siges at være meget højt.174

”Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ny egnsteateraftale tager 
udgangspunkt i det nuværende budget til formålet. Det samlede tilskud til 
egnsteateret vil i konsekvens heraf blive nedsat med 706.627 kr. (2009-niveau) 
svarende til mindreindtægten fra staten.” (Gladsaxe Kommune, 3/3 2009) 

 I kraft af et 

billetsalg på 28.500 til De betaler ikke – vi betaler ikke lykkes det dog Gladsaxe Teater at 

genetablere en levedygtig økonomi, der gør, at teatret fortsætter 

(http://www.gladsaxenyteater.dk/ 9/10 2009). Efterfølgende har Kasper Rostrup valgt at 

forlade posten som teaterdirektør grundet de økonomiske betingelser (Zemanova 12/10 

2009). En medvirkende årsag hertil er, at kommunen i egnsteateraftalen for 2010-2012 har 

valgt at nedsætte støtten til teatret med et beløb, der svarer til differencen på en 

refusionsprocent på 40 og 50, og altså direkte overføre den statslige reduktion i tilskud til 

teatret:  

Det Ny Musicalteater i Vejle, der altså kun fik én egnsteateraftale, er som udgangspunkt 

tænkt kommercielt. Således hedder det om den ene, store produktion, teatret var forpligtet 

til at lave hvert år: 

”Der produceres hvert år en større, populær musical i dansk opsætning, som 
opføres i Musikteatret i Vejle og Musikhuset i Århus og derefter turnerer til de 
større kulturhuse i Danmark.” (Det ny Musicalteater og Vejle Kommune u.å.) 

Teatret er udsprunget af en række samarbejdsprojekter mellem Musikteatret Vejle og 

Musikhuset Århus om store musicalproduktioner – en omkostningstung satsning, der i 

2005 er medvirkende til, at Musikteatret Vejle går konkurs. Etableringen af Det Ny 

Musicalteater begrundes med, at den økonomisk risikable musicalproduktion dermed bliver 

adskilt fra de to institutioners øvrige drift, samtidig med at det også udløser 50 procents 

statsrefusion (Kulturudvalget Vejle Kommune 27/9 2005). Den institutionelle adskillelses 

                                                 
174 Til sammenligning skriver egnsteaterkonsulenterne om Taastrup Teater: ”135.700 kr. er indtægter fra 
sponsorer, hvilket er forholdsvis højt for et egnsteater.” (Danig og Dahl 2009). Det er ikke muligt at skabe et 
generelt overblik over, hvor stor en del af de forskellige egnsteatres indtægter der kommer fra sponsorer og 
fonde, men ifølge Danmarks Statistiks vejledning til indberetning af teatrenes indtægter hører disse indtægter 
ind under øvrige tilskud – en kategori, der i sæsonen 2006/2007 udgjorde 68,1 mio. kr. svarende til 2,4 mio. 
kr. pr. teater, men dette tal rummer også andre tilskud. 
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karakter af økonomisk spekulation bliver tydelig, da man vælger at ansætte lederen af Det 

Ny Musicalteater, Peter Aude, som leder af Musikteatret Vejle.175

Produktionsrytme 

  

Bestemmelsen om, at et egnsteater har en kontinuerlig drift, hvilket vil sige minimum to 

produktioner om året, er direkte rettet mod det, der kunne betegnes projektteatre, altså 

egnsteatre, der er udsprunget af en årligt tilbagevendende begivenhed. Det kunne gælde 

HamletScenen, der er oprettet efter indførelsen af den nyere, stramme definition, og som 

må udvide fra kun at præsentere en årlig Hamlet-festival til også selv at producere 

forestillinger i løbet af året. Et andet egnsteater, der tydeligt har projektkarakter, er Opera 

Hedeland, der blev grundlagt i forbindelse med Kulturby 96, men som i 2001 blev 

egnsteater med støtte fra Københavns og Roskilde amt samt Høje-Taastrup, Roskilde og 

Greve Kommune. Opera Hedelands eneste aktivitet er en årlig udendørs operaproduktion, 

og som sådan er teatret baseret på ønsket om en årligt tilbagevendende begivenhed, der 

passer til det fritidslandskab, det store amfiteater er lokaliseret i 

(http://www.operahedeland.dk/om-opera-hedeland/hedeland 8/10 2009). Netop fordi 

Opera Hedeland ikke lever op til den nye, snævrere definition, henvender de støttegivende 

kommuner sig til Folketingets Kulturudvalg under dets behandling af revisionen af 

egnsteaterordningen i 2007 (Barlach, Nielsen og Ziegler 2/4 2007), og der skabes en 

dispensationsmulighed for eksisterende egnsteatre.  

Men det er ikke kun de såkaldte projektteatre, der risikerer at blive ramt af den 

strammere definition af et egnsteater. Bestemmelsen om kontinuerlig teaterdrift, forstået 

som minimum to årlige produktioner, tager ikke højde for, at der er stor forskel på de 

enkelte egnsteatres produktionsrytme, og disse forskelle er ikke kun et udtryk for 

økonomiske vilkår, men også for forskelle i kunstneriske profiler. Paradoksalt nok arbejder 

                                                 
175 I forhold til en profil, der ellers i høj grad skulle være egnet til at profilere Vejle Kommune bredt, kan det 
bemærkes, at Det Ny Musicalteater aldrig har markeret sig som en selvstændig organisation. For eksempel har 
teatret aldrig har haft en selvstændig hjemmeside, og eksempelvis teatrets co-produktion med folketeatret.dk i 
2007 blev stort set ikke brugt til at promovere teatret – ja, faktisk var det meget svært i omtalerne af 
forestillingen at se, at Det Ny Musicalteater var medproducent. Det står eksempelvis ikke opført i ITI Årbog 
2007-2008. Heller ikke de mange omtaler af forestillingen i avisdatabasen Infomedia giver nogen 
overvældende omtale af egnsteatrets involvering. I langt de fleste omtaler præsenteres forestillingen som en 
folketeatret.dk-produktion. 



Teaterkunst og teaterpolitik  Egnsteaterlandskabet 

272 

 

et af de teatre, der i sin tid var centralt for oprettelsen af egnsteaterordningen – nemlig 

Odin Teatret – på en måde, der ikke passer særligt godt til den nye, mere præcise og 

begrænsende bestemmelse. Såvel Odin Teatret som Teater Om arbejder ud fra en 

teaterlaboratorie-praksis, hvilket betyder en lang produktionsproces, men også, at 

forestillingen forbliver en del af repertoiret længe. For eksempel er de fire forestillinger, 

Odin Teatret spiller lokalt i foråret 2009, produceret i henholdsvis 2005 (Andersens Drøm og 

Esthers Bog), 2002 (Salt) og 1991 (Itsi Bitsi).176

Også flere af børneteatrene har en længere spilleperiode for deres forestillinger. Her 

er den typiske produktionsrytme den, at en forestilling har premiere, spiller lokalt og 

præsenteres på Teatercentrums store børneteaterfestival i april, hvor forestillingen så bliver 

solgt til turne. Herefter spiller forestillingen så længe, at teatret har forespørgsler på 

forestillingen, og det i øvrigt kan lade sig gøre at planlægge turneperioder. Især hvis 

forestillingen også sendes på international turne, kan en forestillings opførelsesperiode 

 

                                                 
176 http://www.odinteatret.dk/productions/productions_frameset.htm 9/10 2009. 

Koldere end her (Team Teatret/mingo PHOTO) 
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strække sig over en lang periode. Eksempelvis spiller Carte Blanche stadig – primært 

internationalt – Mit loft under himlen (2003). Også Teatret Fair Play har relativt lange 

spilleperioder, således er Et ord er et ord, der havde urpremiere i sæsonen 2000/2001, stadig 

en del af repertoiret i sæsonen 2008/2009, og Grønnegade Teater spiller stadig Grev Gris, 

der er produceret i sæsonen 1992/93 (Teatercentrum 1992). Med den nye bekendtgørelses 

krav om to årlige nyproduktioner er der lagt op til en fast rytme i produktionen, som 

indskrænker teatrenes konkrete tilrettelæggelse af det kunstneriske arbejde. Netop teatre, 

der bevarer forestillinger på repertoiret i en lang periode, har mulighed for at have en 

kontinuerlig præsentation af forestillinger uden nødvendigvis at have en høj frekvens af 

nyproducerede forestillinger. Det giver også disse teatre mulighed for at fastholde en 

kunstnerisk arbejdsmetode baseret på længerevarende produktionsforløb. Netop fordi 

produktionsforløb og kunstnerisk indhold hænger sammen, betyder den nuværende 

egnsteaterbekendtgørelses strammere bestemmelser omkring kontinuerlig teaterdrift en 

indskrænkning ikke bare i organisationsformen, men også i de kunstneriske muligheder 

inden for egnsteaterordningen. 

Kunstneriske profiler 

Det samlede egnsteaterrepertoire er i sagens natur sammensat, hvilket blandt andet hænger 

sammen med, at egnsteatrene ikke er bundet af nationale krav til deres kunstneriske profil, 

som det gælder institutionsteatrene.177

                                                 
177 Institutionsteatrene er ifølge deres formålsparagraffer forpligtet til at producere alsidigt eller uden 
ensidighed. En diskussion af denne forpligtelse kan ses i forbindelse med gennemgangen af de forskellige 
organisationsformer i kapitel 3 samt i Hansen (2004, 30) og Langsted (2000). 

 I det kommende vil jeg se nærmere på nogle af de 

repertoiremæssige karakteristika, der gælder for landskabet. Det ene af disse problemfelter 

kan siges at være knyttet til det nationale teaterpolitiske niveau, da det drejer sig om en 

balance mellem fornyelse og tradition. Den anden tematik handler om det lokale islæt i 

repertoiret – noget, som kan siges at være knyttet til den oprindelige egnsteatertanke, men 

som stadig spiller en væsentlig rolle for nogle egnsteatre, og som for flere teatres 
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vedkommende er direkte indskrevet i deres egnsteateraftaler.178

Forholdet mellem nyt og gammelt 

 Den tredje er 

juleforestillinger, der bliver produceret af mange egnsteatre. 

En stor del af egnsteatrenes produktioner er urpremierer, og egentlige opsætninger af 

klassiske dramaer er relativt sjældne. Det samme gælder opsætninger af oversat dramatik, 

hvor det er bemærkelsesværdigt, at der er relativt få Danmarkspremierer blandt 

egnsteatrenes repertoire. Således er der i gennemsnit kun ti pct. af sæsonens 

nyproduktioner hos egnsteatrene, der er Danmarkspremierer i perioden fra 1996/1997 til 

2007/2008, mens hele 54 pct. er urpremierer (tabel 9).  

                                                 
178 BaggårdTeatret, Bornholms Egnsteater, Vendsyssel Teater, HamletScenen og Teater Vestvolden. Hertil 
kommer de tilfælde, hvor det ikke er et krav ifølge egnsteateraftalen, men hvor teatret alligevel producerer 
forestillinger med en lokal vinkel. 
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Tabel 9: Fordeling af  forestillingstyper

Urpremiere Danmarkspremiere Almindelig premiere Overført forestilling
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I forhold til det lave tal for Danmarkspremierer ser jeg to faktorer, som spiller ind: 

Den ene er ressourcespørgsmålet og den anden er den kunstneriske arbejdsproces Med 

deres lave støtteniveau har egnsteatrene ikke ressourcer til at have det overblik, der skal til 

for at udvælge og importere nyskrevet international dramatik. Det er en opgave, der på de 

store teatre typisk varetages af et dramaturgiat, hvilket egnsteatre ikke har de økonomiske 

ressourcer til.179 En anden forklaring er, at mange af egnsteatrene er udsprunget af 

gruppeteatertraditionen, hvilket ofte indebærer, at forestillingen bliver skabt under 

prøveforløbet. Selvom de fleste teatre i dag arbejder med en fast rollefordeling og således 

også med en egentlig dramatiker, er det alligevel ofte sådan, at manuskriptet løbende i 

prøveprocessen bliver tilpasset og gennemarbejdet, hvilket er lettest i samarbejde med en 

tilstedeværende dramatiker. Også her er der undtagelser. Således har Team Teatret en 

meget høj frekvens af netop Danmarkspremierer; eksempelvis gælder det alle tre 

voksenproduktioner i sæsonen 2009/2010.180

For nogle teatres vedkommende er den nyskrevne dramatik en væsentlig del af deres 

profil. Således er det indføjet i BaggårdTeatrets egnsteateraftale, at mindst én af sæsonens 

to produktioner skal være en urpremiere (BaggårdTeatret og Svendborg Kommune 2007), 

og både Mungo Park Kolding og Allerød har en stor andel af urpremierer. Et andet 

egnsteater, som i særlig grad har fokus på nyskrevet dramatik, er Teatret Fair Play: 

  

”Teatret Fair Play, der som et af sine mål har at udvikle og fremme ny dansk 
dramatik, har for os at se en national betydning for det danske sprog i 
scenerummet. Med kontinuerlig produktion af ny dansk dramatik er de med til 
at udvikle og udfordre det talte sprog især overfor og blandt børn og unge.” 
(Danig og Wittrock 2008c, 5) 

For Fair Plays vedkommende er den nyskrevne dramatik en væsentlig del af teatrets 

kunstneriske arbejde, hvilket understreges af, at såvel den kunstneriske leder, Robert Parr, 

som den administrative leder, Michael Ramløse, også er dramatikere.  

                                                 
179 Dramaturgens opgaver er beskrevet i Branth, Bille, Holm, Nielsen m. fl.. (2008). 
180 Koldere end her af Laura Wade, Amokløb – min barndomsleg af Thomas Freyer og Jagten på lykke af Richard 
Dresser (http://www.teamteatret.dk 9/10 2009). 
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Inden for operagenren repræsenterer Musikdramatisk Teater et bud på nytænkning af 

en genre, der ellers er tæt knyttet til den musikalske tradition. Her er nytænkningen 

forbundet med hensigten om at nå et publikum, som opera ikke traditionelt appellerer til. I 

Musikdramatisk Teaters egnsteateraftale er det formuleret således: 

”Den selvejende institution Musikdramatisk Teater er et professionelt 
producerende teater, hvis mål er at skabe nutidssvarede teater med afsæt i et 
klassisk indhold. Alle konventioner og traditioner skal udfordres og dermed 
appellere til et større segment end det traditionelle operapublikum.” 
(Musikdramatisk Teater og kommunerne i landsdelscenter Midt-Vest 2008) 

Musikdramatisk Teater kombinerer det klassiske og det eksperimenterende i forskellige 

konstellationer. Således var det en tekstlig klassiker, der fik nyt musikalsk og scenisk udtryk 

i teatrets opsætning af Holbergs Den Stundesløse (1723/2007) med musik af Bent Lorenzen 

fra 1996 og i Ina Miriam Rosenbaums instruktion. Musikalsk kombineres referencer til 

operatraditionen med reallyde som kaglende høns og ringende mobiltelefoner, og scenisk 

er sangernes kropssprog stiliseret og givet et selvstændigt udtryk. De forskellige karakterers 

personlige og karakteristiske bevægelsesmønstre og gentagelser har i overensstemmelse 

med Holbergs figurer karakter af typer. Netop samspillet mellem de forskellige elementer i 

forestillingen bidrager til forestillingens kunstneriske kvalitet. Vi oplever således fænomenet 

stress skildret i såvel lyd som fortælling og karakterfremstilling i et komplekst samspil 

mellem fortid og nutid. 

Også Teatret Masken kombinerer det klassiske og det nye, idet en del af teatrets 

forestillinger er egne bearbejdelser af klassiske forlæg, som det er tilfældet med teatrets 

opsætning af Marie (2006) med forlæg i J. P. Jacobsens Marie Grubbe (1876). Også i 

forestillingen Alle går rundt og forelsker sig (2008) er der tale om et klassisk forlæg, men et 

musikalsk et af slagsen, nemlig Kaj Normann Andersens sange. Forestillingen, der ud over 

at spille lokalt og på turne også har spillet på Plex (det nuværende Københavns 

Musikteater) i København, byder på fine fortolkninger af Kaj Normann Andersens sange 

med en spændvidde, der åbner for et større fortolkningsrum, end sangene traditionelt har 

lagt op til. Der er således mulighed for nye betydningsdannelser, som når Titte til hinanden 

bliver morsom i en mimet og nynnet version, eller når titlens Alle går rundt og forelsker sig 
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synges med en anklagende foragt, der passer til scenografiens og iscenesættelsens udsagn 

om kærlighedens overflødighed og skadelighed. På det symbolske niveau handler 

forestillingen om kærligheden som en kraft, der ikke lader sig holde nede og styre, selv i et 

gennemrationaliseret samfund. Det rationelle fremstilles dels i scenografien, hvor et skilt 

med påskriften ’Uniform City’ dominerer bagscenen, samtidig med at scenen er holdt i grå, 

og de eneste genstande er tøjstativer med grå tøjposer. I kostumerne repræsenteres det 

rationelle ved grå uniformer og mørke solbriller. Begge dele udskiftes undervejs med 

kostumedele, der markerer et skifte fra kontrol til passion, som for eksempel røde kjoler. 

Også skuespillernes bevægelsesmønstre markerer dette skifte. Som sådan er ideen om at 

nyfortolke Normann Andersens velkendte sange og omplacere dem til et fremtidsscenarie 

god. Hermed etableres en forbindelse mellem fortid og fremtid, som er med til at hæve 

sangene op over en bestemt tidsperiode og gøre kærlighedstemaet universelt og sangene 

relevante også i en nutidig sammenhæng. I forhold til forestillingens bærende udsagn er det 

dog problematisk, at skiftene til det emotionelle foregår jævnligt, for alle spillerne og uden 

de store problemer. Derved forbliver den rationelle krafts undertrykkende styrke et 

postulat, samtidig med at forestillingen, der ikke rummer tekst ud over sangene, er så 

abstrakt i sit udtryk, at programmets forklaringer omkring en fremtid, hvor kærligheden er 

forbudt, aldrig bliver fremstillet scenisk. Denne dramaturgiske uklarhed er medvirkende til, 

at forestillingen ikke formår at koble de fine nytolkninger med en egentlig refleksion over 

forestillingens symbolske udsagn. 

Et kunstnerisk udgangspunkt i egentlige opsætninger af klassiske dramatiske værker 

finder vi til gengæld hos Gladsaxe Ny Teater, hvis første forestilling som egnsteater var 

Hamlet. For Gladsaxe Ny Teaters vedkommende er det klassiske helt centralt som 

kunstnerisk udgangspunkt: 

”Teatret ønsker at fokusere på skuespillerens kunst og at spille de store 
klassiske, udødelige værker, som enhver bør have set én gang i sit liv. Ud fra 
devisen ’Back to basics’ søger teatret at komme tilbage til det oprindelige, 
fornemme fag uden unødvendige hjælpemidler. Teatrets sjældne rum skal 
udnyttes optimalt.” (Rostrup 2007) 
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Denne kunstneriske profil er dog blevet presset af teatrets økonomiske situation.181

Forestillinger med lokalt udgangspunkt 

 Et 

lignende udgangspunkt i det klassiske findes hos HamletScenen, der i 2008 går fra at være 

Helsingør Kommunes årlige tilbagevendende festival HamletSommer med markante 

internationale bud på Shakespearefortolkninger til at være egnsteater. HamletScenen har 

Shakespeares værker som deres kunstneriske omdrejningspunkt, også når der er tale om 

nyskrevet dramatik, som det er tilfældet med Kronborg, Christian og William (2009), der tog 

udgangspunkt i et kontrafaktisk møde mellem Christian 4. og Shakespeare. 

Med sin særlige kobling mellem måske verdenshistoriens største dramatiker og en lokalitet, 

nemlig Kronborg, forholder HamletScenen sig på sin helt egen måde til ideen om, at et 

egnsteater også er et teater, der tager udgangspunkt i egnen og dens særlige historie. Selvom 

den opsøgende teaterform stort set er forsvundet fra egnsteatrenes repertoire, så er det 

interessant, at en del egnsteatre tager udgangspunkt i lokale tematikker. BaggårdTeatret 

havde i 2008 premiere på forestillingen ÆrØ, der tager satirisk afsæt i kommunalreformen 

og ø-samfundenes udsatte position i Udkantsdanmark .182 Jens Svane Boutrup fra 

Bornholms Egnsteater peger på, at lokale emner som eksempelvis turisme kan indgå i den 

nye og klarere definerede kunstneriske profil, han ser som nødvendig for teatret (Møller 

27/8 2008).183

                                                 
181 Den økonomiske situations betydning for Gladsaxe Ny Teater fremgår af følgende: ”Hvis hans teater ikke 
lukker inden, planlægger Kaspar Rostrup at gentage Nørrebro Teaters hit af en forestilling ’Mød mig på 
Cassiopeia’. Lige nu tør han ikke lave smal dramatik: ’Vi skal tjene penge, og så tager man papnæsen frem.’” 
(Vardrup 13/2 2009) 

 Udgangspunktet i det lokale spiller således stadig en rolle for nogle 

egnsteatre, og ofte er det også med til at generere interesse og lokal velvilje. Kunstnerisk set 

kan et sådant udgangspunkt naturligvis risikere at virke for snævert, men udbuddet af 

egnsteaterforestillinger, der på den ene eller anden måde tager et eksplicit lokalt 

udgangspunkt viser, at der er mange forskellige måder at håndtere denne kobling på – og at 

egnsteatrene, også når de anvender et lokalt materiale, bearbejder det i overensstemmelse 

med deres kunstneriske profil. 

182 http://www.baggaardteatret.dk/default.asp?ID=50020000149 15/1 2009-01-15. 
183 Den lokale forpligtelse er indskrevet i egnsteateraftalen: ”Teatret vil have Bornholm og bornholmske 
historier som et vigtigt kunstnerisk undersøgelsesfelt” (Bornholms Teater og Bornholms Regionskommune 
2008) 
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Et af buddene på en lokalt forankret forestilling er Teatret Oms 79’Fjorden, der 

bearbejder et autentisk historisk materiale med fokus på Ringkøbings opdagelsesrejsende 

bysbarn Mylius-Erichsen. Med forestillingen har Teatret Om bevæget sig væk fra en 

produktionsform, der let lader sig pakke sammen og turnere med – en form, der er 

medvirkende til, at Teatret Om som et af de eneste teatre stadig laver egentligt opsøgende 

teater henvendt til såvel et børne- som et voksenpublikum. Med forestillinger som 

Rævebryllup og Summa Sumarum har teatret skabt børneforestillinger med udgangspunkt i 

gruppens vidt forskellige sceniske udtryk: den italienske klovnetradition, japansk Butoh og 

klassisk fløjtespil. 79’fjorden foregår i en kæmpestor iglo, der rummer både spillere og op til 

70 tilskuere. Hermed skabes et fælles oplevelsesrum, som danner rammen om den intense 

forestilling. Det starter med spøg og skæmt og barnlig nysgerrighed. To maskeklædte 

spillere dukker under tumult og latter op fra de kasser, publikum er placeret på, tilbyder os 

øl og inviterer os i det hele taget med til at fejre opdagelsen og opdagelsestrangen. At denne 

har plads i os alle, understreges af, at de tre spillere synger og spiller Ole sad på en knold og 

sang i en scene, hvor det fortælles, at det var ’lige herude’, et helt almindeligt barn gik rundt 

og følte sangens ’udflugtslængsler’. Hermed etableres et fælles udgangspunkt og en fælles 

identifikationsramme. Alle spillere er maskerede, og undervejs udvikler opdagelsesrejsen sig 

til et mytisk møde med havets og luftens ånder – et møde, der ender med døden. Der er 

tale om en forestilling, som bruger en mangfoldighed af sceniske udtryksformer til at 

fortælle historien: Der læses op fra de oprindelige rejsedokumenter, der synges og spilles i 

et varieret musikalsk udtryk, og i en smuk scene med reference til japansk origamitradition 

skabes en nuttet hund af papir, der efterfølgende fortæres af de desperat kæmpende 

opdagelsesrejsende. Som tilskuere får vi en sensorisk oplevelse af det symbolske univers, 

når samtlige spillere forlader igloen og efterlader os i mørket, hvor sneen fyger, hundene 

hyler, og igloen rystes af stormen. Sneen knirker under støvlerne på spillerne, et primitivt 

tegnet Grønlandskort projiceres op på igloens tag, hvor også rejsens rute aftegnes, og hen 

mod slutningen af forestillingen bevæger tre små papirfigurer sig tværs gennem rummet 

balancerende på en tynd line, inden de en efter en pilles ned. Forestillingen var et varieret 

artistisk udtryk, der skaber en sensorisk forankret oplevelse af den barske symbolske 

fortælling om menneskets møde med naturen, når det er mest ubarmhjertigt. Gennem sin 
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indledende indføring og kobling til en personlig dimension giver forestillingen en æstetisk 

erfaring, som sætter ens egen eventyrlyst i perspektiv. 

På Vendsyssel Teater er det et erklæret mål at producere lokalt forankrede 

forestillinger, som oftest ved at tage udgangspunkt i lokale forfattere, som med Henrik 

Nathansens Inden for murene (1912/2007) og i Vivian Nielsens bearbejdning af Anne Marie 

Løns roman Prinsesserne (1996), der bearbejder en autentisk lokal historie. Sidstnævnte må 

betegnes som en af teatrets helt store succeser, anmelderrost og Reumertnomineret i 

kategorien Årets Store, Lille Forestilling og desuden en kæmpe salgssucces med 

genopsætninger og forlængelser i tre sæsoner. Prinsesserne (2006) fortæller historien om to 

søstre med en stor indbyrdes loyalitet, en stædighed og vilje til at tage kontroversielle 

beslutninger og en skæbnetung fortid, der tilsammen betyder, at de ender deres liv som 

fattige og ensomme særlinge. Uundgåeligheden er en væsentlig del af fortællingen både i 

forholdet mellem de to søstre – den ene barsk og realistisk kæmpende, den anden 

følelsesfuld og sårbar – og i deres kamp med en omverden, der forvandler sig i et tempo, 

som søstrene må give op over for. Dramaturgisk understreges skæbnetemaet ved at 

præsentere plottets slutpunkt som første såvel som sidste scene. Handlingsmæssigt sættes 

fokus på den del af historien, som handler om faderens død og søstrenes efterfølgende 

overtagelse af gården. Rundt om denne del af historien udfoldes såvel slægtens traumatiske 

fortid som de mange forvandlinger, der sker med søstrene i løbet af deres livstid fra 

omkring år 1900 til 1980. Denne komplekse fortælling, som også rummer lokalhistoriske 

elementer, bliver i forestillingen præsenteret ved, at skuespillerne på skift agerer fortællere, 

der direkte henvendt til publikum kæder begivenhederne sammen; disse skift i relationen 

mellem scene og publikum er med til at skabe forestillingens rytme og dynamik. 

Skuespillerne er hele tiden til stede på scenen og bidrager til fortællingen enten i form af 

biroller eller som fortællere. Især i anden del, hvor de fleste centrale figurer er enten døde 

eller bortrejste, er skuespillernes placering i sceneudkanten med til at henvise til det tab og 

den afvikling, som er hovedhistorien om de to søstre. Lyset bruges dramatisk i forbindelse 

med f.eks. dødsscenerne: I scenen med moderens dødsleje bruges levende lys til at skabe en 

stemning, hvor de døde søskende mindes og præsenteres på en smuk og rørende måde. I 

det hele taget er der tale om en iscenesættelse, der påtager sig fortællingens storhed både på 

det følelsesmæssige og det handlingsmæssige niveau. Der er en intens, kæmpende 
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indædthed over Marianne Mortensen som den ældste søster, Valborg, i en forestilling, der 

håndterer en symboltung og følelsesmæssigt stærk fortælling på en meget elegant måde. 

Det bliver relevant og rørende, fordi forestillingen er så stramt komponeret, og fordi 

forestillingen henter sin dynamik i spillet mellem den legende, direkte fortælleform og den 

dramatiske fremstilling af de to søstres livskamp.  

Det at tage en lokal historie som udgangspunkt kan have mange fordele: Det er ofte 

medvirkende til at fremme den lokale interesse for en forestilling og er derudover også en 

meget direkte måde, hvorpå man kan bruge et egnsteater til at brande en by og egns 

kulturelle identitet. Som sådan kan der siges at være en væsentlig forskel på, hvordan 

begrebet om lokal forankring blev forstået i 1970’erne og 1980’erne, og hvordan det bruges 

i dag. Samtidig sætter det lokale også et bestemt kunstnerisk mulighedsfelt, der kunne være 

en begrænsning. I mange tilfælde forholder det sig imidlertid sådan, at det lokale rummer 

tilstrækkelig mange og gode muligheder til, at teatret kan holde det kunstneriske niveau. 

Både Prinsesserne og 79’fjorden er eksempler på gode forestillinger, hvor det lokale 

udgangspunkt har vist sig at være kunstnerisk produktivt.  

Juleforestillinger 

Indholdsmæssige begrænsninger er også en risiko for de mange egnsteatre, der præsenterer 

særlige julearrangementer. Også her kan spændvidden være stor: I den mest simple form er 

et julearrangement en kombination af en egenproduktion med spisning til et julefrokost-

koncept, hvilket blandt andet Limfjordsteatret gjorde med Livet og sår’n (2006), og 

Vendsyssel Teater gjorde med genopsætningen af Svend, Knud og Valdemar i 2008. I begge 

tilfælde er der tale om morsomme forestillinger, som kan opfylde et feststemt publikums 

lyst til at lade sig underholde. En del egnsteatre producerer også egentlige juleforestillinger, 

som regel henvendt til børn. Og her begynder de kunstneriske rammer at være så snævre, at 

det øger risikoen for, at forestillingen blot kommer til at reproducere allerede kendte 

fortælleforløb og tematikker. Alligevel er der stor forskel på, hvordan teatrene forholder sig 

til denne form, og om juleforestillinger er noget, der produceres hvert år, eller om der også 

arbejdes med andre måder, hvorpå man kan forholde sig til en højtid, der salgsmæssigt er 

vigtig, fordi den formår at trække familiepublikummet i teatret. 
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Et af de teatre, der hvert år vender tilbage med en julesucces, er Bellevue Teatret, der 

i 2009 kan præsentere Folk og Røvere i Kardemomme By på 28. sæson 

(http://www.bellevueteatret.dk/forestilling.asp?id=135 10/10 2009). Et andet teater, der 

tager udgangspunkt i traditionen, og som hvert år producerer mindst én juleforestilling, er 

Ishøj Teater. Teatret er et af landets ældste børneteatre, grundlagt i 1965 af Jytte og Tonny 

Lyngbirk, og fra starten med i den markante kunstneriske udvikling i dansk børneteater, der 

startede i 1960’erne, og som er fortsat frem til i dag. Men allerede i 1970’erne bryder Ishøj 

Teater med den daværende dominerende tendens til politisk børneteater og har lige siden 

som primært stationært teater dyrket sit eget kunstneriske udtryk baseret på Jytte Lyngbirks 

dramatik (Lyngbirk 2005; Jensen 1994, 47). På Ishøj Teater har man med udgangspunkt i et 

mindre eksperiment med teatrets ellers faste form i 1987 erfaret, at traditionsbrud ikke 

falder i god jord hos det meget store publikum, teatret har til sine juleforestillinger: 

”Skovnissen (ill. 44) var et forsøg på at bryde med den almindelige juletradition 
og med teatrets egne konventioner, idet den ikke udelukkende handlede om jul, 
men om de fire årstider. […] Men erfaringen viste, at selvom stykket endte med 
jul, kunne forventningerne til teatrets juleforestilling bedre opfyldes med 
forestillinger, der samlede sig om de klassiske juleforberedelser som i de 
tidligere viste stykker.” (Lyngbirk 2005, 62)  

Ishøj Teaters erfaring er altså, at publikums accept af en juleforestilling er afhængig af, at 

forestillingen benytter sig af allerede kendte fortællemønstre og bekræfter 

receptionsforventningerne frem for at udfordre dem. Denne erfaring har betydet, at 

teatrets juleforestillinger er baseret på en bestemt skabelon, og Jul på Grangården (2008) 

rummer således ikke de store overraskelser – heller ikke for et julevant børnehavepublikum. 

Figurerne er enten entydigt gode eller entydigt onde, og handlingen om englen, der taber 

sine vinger under sit besøg på jorden juledag, forløber planmæssigt over konflikt hen mod 

en forløsende juleidyllisk slutning. Som sådan er Jul på Grangården et eksempel på en 

juleforestilling, hvor der tages udgangspunkt i konventionerne for såvel eventyret som 

julefortællingen, og hvor det artistiske niveaus funktion udelukkende er at understøtte 

forståelsen af forestillingens symbolske handlingsforløb på en klar og entydig måde. Det 

gælder også scenografien og iscenesættelsesformen, hvor alle handlingstrin bliver 

ekspliciteret og fortalt i en scenografi, der ved hjælp af scenetæpper og forskydelige plader 
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med malede kulisser illustrerer de forskellige scener i forestillingen.184

Andre steder er egnsteatret ikke bundet af faste konventioner og forventninger, og 

her kan julen bruges mere kreativt og eksperimenterende. Det gælder, når Carte Blanche i 

et helt andet æstetisk register vælger at lave en juleinstallation, der i lighed med teatrets 

samarbejder med Stiftsmuseet i Viborg (I begyndelsen var mørket, 2006) og Viborg 

Bibliotekerne (Boglabyrinten, 2009) befinder sig i grænsefladen mellem scenekunst og 

billedkunst. I teatrets Englestue (2008) får publikum muligheden for at møde en rigtig engel. 

Indledningsvis fremstiller alle børn deres egen papirengel, som de så ledsaget af teatrets 

’vært’ skal tage med ind i en mørk labyrint. Herinde bliver børnenes egne engle hængt op 

blandt mange andre, der lyser op i det mørke rum, hvor hvert trin knirker som i et 

snelandskab. Inderst i labyrinten møder børnene den store, lysende engel, hvis sang 

akkompagneres af en musiker på blandt andet cello og børneorgel. Englen er brusende stor 

og smuk og i sin utilnærmelighed fantasiappellerende og mystisk nok til at fremstå som 

’ægte’. Carte Blanches Englestue giver i sin kombination af børnenes egne papirengle og den 

sansebaserede labyrintiscenesættelse en oplevelse, der forener det meget kendte og trygge 

med det meget ukendte og mystiske på en måde, der gør, at deres bud på en juleforestilling 

 Et sådant 

forestillingskoncept kan decideret siges at mangle viljen til at udfordre sit publikum og 

derved skabe en æstetisk erfaring, og herudfra kan Ishøj Teater trods deres pionerstatus i 

dansk børneteater bedst beskrives som et traditionsbevarende teater, der benytter en 

fastlagt form, som ud fra billeder og tekst i teatrets jubilæumsbog har ligget fast de sidste 20 

år (Lyngbirk 2005). I samme periode er der sket meget i teatret generelt og i børneteatret 

også i form af en æstetisering og en stigende kompleksitet, der tager børnepublikummet og 

dets evne til at opleve det, der ikke er umiddelbart tilgængeligt og ekspliciteret, alvorligt 

(Jensen 1994; Dahl 2008; Jensen 2004). 

                                                 
184 Hvad dette angår, adskiller denne juleforestilling sig tilsyneladende ikke meget fra Ishøj Teaters øvrige 
forestillinger. I hvert fald passer Janken Vardens beskrivelse af teatrets forestilling Trylledrikken meget præcist 
på Jul på Grangården: ”Skuespillerne er sympatiske, de overspiller ikke, de gebærder sig ikke, men gestik og 
replik tjener intet andet formål end at forklare for publikum, hvad der foregår. […] Det samme kan siges om 
instruktionen. Der er næsten ikke skabt billeder gennem den sceniske situation eller gennem skuespillerne. 
Når de ikke står statuarisk på scenen, går de tre skridt til venstre eller højre – eller de agerer blinde eller 
skræmte eller onde. Og endelig om dramaturgien: Med al respekt for Jytte Lyngbirks fantastiske produktion 
(120 stykker!), er det min påstand, at klicheer og overtydelighed i ’Trylledrikken’ kommer til at skygge for 
dramaets iboende eksotiske og konfliktfyldte muligheder.” (Varden 2009) 
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stemmer overens med teatrets kunstneriske linje, hvor det visuelle performanceteater 

kombineres med en legekulturel tilgang til værkerne. 

Netop når det gælder den kunstneriske profil, er egnsteatrene meget forskellige, og 

det er umuligt at tegne noget samlet billede. Det forholder sig dog stadig sådan, at en stor 

del af egnsteatrene arbejder ud fra principper funderet i gruppeteatret, hvor den 

kunstneriske skabelsesproces i høj grad foregår under prøveforløbet. Det er medvirkende 

forklaring på, at egnsteatrene er flittige leverandører af danmarkspremierer og 

nybearbejdelser af klassikere. Det er til gengæld også en medvirkende faktor til, at den 

nyskrevne internationale dramatik er nedprioriteret – en tendens, som hænger sammen 

med egnsteatrenes manglende ressourcer og små organisationer. Så er der mere gang i 

produktionen af forestillinger, der tager lokalt udgangspunkt – noget, der måske først og 

fremmest er valgt ud fra politiske og publikumsmæssige hensyn, men som ofte viser sig at 

være et kunstnerisk produktivt afsæt. Det samme kan ikke generelt siges om den årligt 

tilbagevendende juleforestilling, der for mange teatres vedkommende er en fast del af årets 

Venuslabyrinten (Cantabile2/Nullo Facchini) 
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produktioner. Også disse er ofte nyskrevne, men her er der tale om et stofområde, der er 

meget snævert og hæmmende for, at resultatet bliver kunstnerisk interessant og 

udfordrende. Som sådan er juleforestillingerne også en forestillingstype, der typisk kun har 

lokal interesse: De spiller stationært en enkelt sæson eller to og afløses året efter af en ny 

juleforestilling.  

Det lokale, det nationale og det internationale 

De stationære egenproduktioner udfylder i et samlet dansk teaterlandskab en væsentlig 

funktion i forhold til den kulturelle decentralisering, men egnsteatrenes funktion i det 

samlede danske teaterlandskab kan ikke reduceres hertil. Både turneaktiviteter og 

præsentation af gæstespil er en væsentlig del af mange egnsteatres aktiviteter; således har 19 

teatre gæstespil i løbet af en sæson, mens 26 egnsteatre turnerer, heraf 14 internationalt (se 

tabel 5).185 Fordelingen mellem gæstespil og turneaktiviteter siger også noget om 

egnsteatrenes prioritering af det lokale, det nationale og det internationale. Mens 

gæstespilsdelen er en styrkelse af de lokale teateraktiviteter, er turne uden for lokalområdet 

med til at understrege egnsteatrenes funktion i det nationale teaterlandskab. 

Turnevirksomhed er for mange af egnsteatrene en kunstnerisk og økonomisk set væsentlig 

del af egnsteatrenes virke: Produktionerne har mulighed for at blive opført flere gange, når 

den lokale efterspørgsel kan suppleres, og det giver mulighed for eksempelvis at spille i 

København og dermed blive en mere synlig del af det samlede nationale teaterlandskab. 

Samtidig giver turnevirksomhed og præsentation af gæstespil et mere alsidigt teaterudbud: 

Et egnsteater, der præsenterer gæstespil er således med til at sikre, at lokalbefolkningen ikke 

udelukkende præsenteres for ét bestemt kunstnerisk udtryk – der etableres en 

publikumskompetence, der også er i stand til kritisk at vurdere det lokale teaters 

præsentationer.186

                                                 
185 Der er selvfølgelig stor forskel på, hvor meget især den internationale turnedel fylder for de enkelte teatre. 
Optællingen er for børneteatrenes vedkommende baseret på Dansk ASSITEJs statistik i årene 2005-2007 
(http://www.assitej.dk/statistik.htm, 29/10 2009). 

 Og omvendt: Teatrene konfronteres også på turne med et andet 

publikum, der er vant til andre teatres forestillinger.  

186 Dynamikken mellem decentral teaterproduktion og turnevirksomhed var et centralt argument for, at 
egnsteaterordningen blev etableret parallelt med RBOT – Det Rejsende Børne- og Opsøgende Teater, en 
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Turneaktiviteter 

Lokalpolitisk kan turnevirksomhed betragtes på to måder: Den ene er at se det som 

aktiviteter, der ikke kommer kommunen til gode, hvilket har været en del af konflikten 

mellem Vejle Kommune og Teatret Trekanten. Den anden er at se turnevirksomhed som 

en måde at skabe opmærksomhed om teatret og byen på. Carte Blanches præsentation af 

teatrets internationale aktiviteter i teatrets årsrapport kan i den sammenhæng ses som en 

legitimering over for teatrets lokale tilskudsyder:  

”Gennem teatrets udlandsturnéer og samarbejde med udenlandske teatre har 
Carte Blanche efterhånden skabt et stort netværk til udlandet, som har gjort 
Viborg kendt for sin store satsning på børnekultur.” (Carte Blanche 2009, 5) 

Egnsteatret får dermed en rolle at spille i kommunens markedsføringsstrategi – noget, der 

med fokus på oplevelsesøkonomi og kreative byer spiller en ikke uvæsentlig rolle i 

lokalpolitik. Dette udtrykkes blandt andet af børne- og kulturdirektøren i Vordingborg 

Kommune, når han skal beskrive Cantabile 2s betydning for kommunen: 

”Cantabile 2 er med til at give byen sin identitet og gøre byen til en af de mest 
markante og synlige kulturbyer på Sjælland. Vi blev stolte, når teaterkyndige 
omtalte Vordingborg som en by, hvor der skete spændende teaterbegivenheder 
og som stedet, hvor nyskabende teater fødtes. Og når københavneraviserne gav 
anmelderros til Cantabile 2s seneste forestilling på en af de københavnske 
teaterscener, var vi næsten i himlen.” (Haff, Facchini og Holst 2008, 37) 

At egnsteatret kan være en del af en kommunal synligheds- og profileringsstrategi, er i dag 

en væsentlig del af egnsteaterordningen. Og som jeg var inde på i kapitel 6, har denne 

kulturpolitiske målsætning ikke kun sat sig igennem på et lokalt niveau, men også på et 

nationalt niveau, idet den indgår som et ikke-obligatorisk element i Kunststyrelsens forslag 

til en standardegnsteateraftale, hvilket betyder, at mange af aftalerne i dag indeholder en 

version af formuleringen: 

                                                                                                                                               
ordning, der med amtslig støtte skulle sikre det turnerende teater, hvilket den gjorde frem til 2006, hvor 
ordningen blev nedlagt og støtten overført til Kunstrådets Scenekunstudvalg. 



Egnsteaterlandskabet  Teaterkunst og teaterpolitik 

287 

 

”Teatret skal tillige medvirke til skærpelse af den kulturelle profil i kommunen/-erne og skal 
manifestere sig som en udadvendt og dynamisk kulturinstitution, der tager afsæt i byens og 
egnens særlige forudsætninger og behov.” (Kunststyrelsen a, 2, kursiveringen markerer, 
at der ikke er tale om en obligatorisk formulering) 

Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at der er sket en omrokering af det kulturelle 

område i forbindelse med strukturreformen. Fra mange steder at have hørt sammen med 

børneområdet er kultur- og fritidsområdet i dag flere steder blevet et selvstændigt 

forvaltningsområde med den dertil hørende retoriske og politiske opprioritering. Andre 

steder er kulturområdet blevet kombineret med erhvervs- og udviklingsområdet. Det er 

eksempelvis sket i Haderslev (Udvalget for Erhverv og Kultur) og Syddjurs kommuner 

(Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur), hvilket peger på en ny måde at kontekstualisere 

kulturpolitikken på.  

Teaterbygning og lokal synlighed 

Mange egnsteatre og kommuner arbejder på at gøre de lokale aktiviteter til en så væsentlig 

del af egnsteatrets virke som muligt. Dette sker i overensstemmelse med den nye 

bekendtgørelse, der ikke alene fastslår, at en del af egnsteatrets virksomhed skal være 

stationær, men også, at egnsteatret skal have et fast spillested (BEK nr. 1404 af 7/12 2007 § 

2). I både Viborg og Ringkøbing har man valgt at bygge en ny teatersal i forbindelse med 

godkendelsen af henholdsvis Carte Blanche og Teatret Om som egnsteater. For begge 

teatres vedkommende er der tale om teatre, der primært har været turnerende og 

opsøgende, men hvor egnsteaterfunktionen også har medført en øget stationær aktivitet. 

Forholdet mellem turneaktiviteter og stationære aktiviteter har været en del af 

diskussionerne omkring oprettelsen af Grønnegade Teater som egnsteater, hvor det også 

har haft direkte betydning for den kunstneriske profil. Skulle der være tale om et primært 

stationært teater med scene i Næstved, eller skulle der etableres en lokal turnemodel, hvor 

teatret med udgangspunkt i sin egen lille scene i Holmegaard turnerede rundt i hele 

kommunen – en model, der umiddelbart kunne synes mere i tråd med et teater, der siden 

etableringen i 1990 har gjort det turnerende til en dyd og til en indarbejdet del af det 

kunstneriske udtryk i forestillingerne. Udviklingen i sagsforløbet er gået fra de første 

tilkendegivelser, hvor der fra politisk hold var udtrykt ønske om et fast og samlende 
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spillested, mens teatret opererede med en turnemodel med base i dets eksisterende lokaler 

(Kulturelt Udvalg 2007; Det lille Turnéteater 2005). Det er endt med, at teatret har 

imødekommet kommunens ønske om et fast spillested, og at dette spillested ikke blev 

teatrets eksisterende lokaler, men lokaler i Næstved by, som lever op til ønsket om, at ”man 

har en fast og synlig base med en central placering. Et spillested, hvor børn og voksne kan 

få gode oplevelser i et ’rigtigt teater’.” (Udvalget for kultur og fritid, Næstved Kommune 

2007). I forbindelse med at Grønnegade Teater blandt har mistet sin hidtidige bevilling til 

internationale teateraktiviteter, har teatret besluttet stort set at skære turneaktiviteterne væk 

(Kunstrådet 2008b; Kunstrådet 2008c). Hermed er der lagt op til en fundamental ændring 

af teatrets produktions- og distributionsform, som også markeres med det gennemførte 

navneskifte fra Det lille Turnéteater til Grønnegade Teater (Børneteateravisen 1/5 2009). 

I et kulturpolitisk perspektiv kan det være problematisk, hvis egnsteatrene bliver 

reduceret til lokale teaterforsyninger. Potentielt vil der være en risiko for den kunstneriske 

kvalitet, hvis ikke teatrene indgår som aktører i et større nationalt og internationalt netværk, 

og samtidig vil det kunne indgå i en kulturpolitisk begrundelse for at overlade 

finansieringen til kommunerne. Hermed vil man ændre en afgørende balance, som er 

medvirkende til at fastholde, at egnsteaterordningen har både lokale og nationale 

kulturpolitiske funktioner. Men hvordan ser det generelle billede ud? Et udtryk for 

fordelingen mellem egnsteatrenes lokale og nationale betydning er fordelingen af opførelser 

på henholdsvis egne faste scener og turne, og som det fremgår af tabel 10 er tallene her 

relativt stabile og ligger i hele perioden fra 1996/1997 og frem til 2007/2008 på mellem 48 

pct. og 63 pct. (Danmarks Statistik, TEAT2).  

Igen er der stor forskel med 26 turnerende egnsteatre, og nogle af de otte, der 

udelukkende spiller stationært, fylder en del i andelen af de forestillinger, der spilles på de 

faste scener (se tabel 5). To af sværvægterne på publikumssiden er således Gladsaxe Ny 

Teater og Bellevue Teatret, som begge udelukkende spiller stationært, men som til gengæld 

potentielt har hele Storkøbenhavn som publikumsgrundlag.187

                                                 
187 Desværre er tal for fordelingen mellem stationære forestillinger og turneforestillinger for de enkelte teatre 
ikke tilgængelig. 
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Lokale distributionsmodeller 

En sammenligning af de forskellige egnsteatres opgivelser til ITI Teater i Danmark viser, at 

der er stor forskel på, hvor mange opførelser de enkelte egnsteaterproduktioner har. 

Egnsteatrets turneaktiviteter kan medvirke til et højere antal opførelser, men det lokale 

publikumsgrundlag og den formidlingsmæssige indsats i forhold til det lokale publikum er 

også af betydning for muligheden for et højt antal opførelser. En distributionsmodel, der 

tager udgangspunkt i lokale behov, er Limfjordsteatrets forsamlingshusturne, hvor teatret 

hvert år turnerer til de lokale forsamlingshuse på økonomisk gode vilkår. Ordningen er 

oprindeligt blevet indført efter ønske fra det daværende Viborg Amt, som er det 

geografiske udgangspunkt for modellen, men efter strukturreformen har teatret fortsat 

formen i hjemkommunen Morsø og den nye støttekommune Skive (Limfjordsteatret 

2008).188

                                                 
188 Op til indgåelse af egnsteateraftalen for perioden 2009-2012 forhandlede Limfjordsteatret tillige med 
Thisted Kommune, som også var en del af det oprindelige turneområde, men blandt andet på grund af den 
usikre situation for Thy Teater valgte Thisted Kommune ikke at indgå i egnsteateraftalen (Andersen 2008). 

 Med sit forsamlingshuskoncept er Limfjordsteatret med til at formidle teater på 

steder, hvor der normalt ikke præsenteres professionelt teater, og dermed trække et større 

lokalt publikum. Mungo Park Allerød er et andet eksempel på et teater, der med en præcis 

og klar distributionsmodel formår at trække publikum til deres forestillinger. Gennem hele 
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sæsonen sker der noget på teatret hver torsdag, fredag og lørdag kl. 20, hvilket kan lade sig 

gøre, fordi Mungo Park Allerød har valgt at organisere sig som repertoireteater, det vil sige 

som et teater, der beholder gamle opsætninger i repertoiret i en lang periode og løbende 

veksler mellem de forskellige forestillinger. Forudsætningen for denne måde at planlægge 

teatersæsonen på er et fast ensemble, der gør det muligt at genopsætte forestillinger fra de 

forrige sæsoner. Produktionsformen gør det let at tilpasse planlægningen til 

publikumsinteressen eller at tage dårlige forestillinger af plakaten hurtigt, som det skete 

med Othello i 2008 (Middelboe 5/2 2008).  

En forestilling, som Mungo Park Allerød har spillet gennem indtil videre tre sæsoner, 

er Mungo Park – manden bag navnet (2006). Her er der tale om en forestilling med 

udgangspunkt i et autentisk historisk materiale og en forestilling, der i høj grad kan siges at 

have et poetologisk ærinde: Hvordan ser teatret selv forbindelsen mellem sin kunstneriske 

praksis og den skotske opdagelsesrejsende, der har lagt navn til teatret? Mungo Park – 

manden bag navnet udspiller sig i et spænd mellem en eksplicit reference til en filmisk æstetik 

og biografkulturen, der kan siges at blive styrende for plottet, og en lige så eksplicit teatral 

æstetik, der konstant gør opmærksom på den konkrete fysiske præsentation. Tilskuerens 

reception af forestillingen er betinget af samspillet mellem de to udtryksformer, og 

forestillingsoplevelsen bliver et resultat af begge. I relationen mellem dem opstår et 

refleksionsrum. Denne refleksion af teatret over for filmen og mobiliseringen af tilskuerens 

forventningshorisonter i forhold til begge kunstarter kan ses som en del af forestillingens 

poetologiske niveau. Denne undersøgelse peger med forestillingens æstetik i retningen af et 

ønske om at forene teaterkunsten med det populærkulturelle og underholdende, i 

forestillingen repræsenteret af filmen. Dette sker vel at mærke, uden at man dermed på 

nogen måde nedtoner det særligt teatrale ved forestillingen.189

                                                 
189 En uddybende analyse af forestillingen og dens erfaringspotentiale kan ses i Hansen (2008). 

 Mungo Park Allerød har 

skabt en profil, hvor teatret i høj grad appellerer til et ungt publikum, hvilket de dels gør 

ved at basere sig på et direkte og filmisk inspireret scenesprog. Samtidig har de med 

formuleringen af et sæt kunstneriske dogmer valgt at sige, at teatrets forestillinger skal tage 
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udgangspunkt i research, hvilket blandt andet har resulteret i forestillinger som Sandholm 

(2006) og Forstad (2005).190

Et andet teater, der har opbygget en effektiv distributionsform, er Ishøj Teater, som 

først og fremmest spiller stationært, og som gør det med et stabilt og højt publikumstal og 

med gennemsnitligt 115 opførelser pr. produktion.

 

191

Allround-teatre 

 En medvirkende årsag til denne 

succes er teatrets faste formidlingsmæssige koncept: Publikum køres til teatret i busser, ser 

forestillingen og spiser efterfølgende medbragt mad og drikker orangeade i teatrets 

spiserum, mens de taler med skuespillerne. Efterfølgende får hvert barn en lille bog med 

forestillingens fortælling, og institutionen får en forestillingsplakat og en cd med musik fra 

forestillingen. Dette faste koncept har et trofast publikum, og teatret har årligt mellem 

40.000 og 60.000 tilskuere (http://www.ishojteater.dk/Historie/historie.html 12/10 2009), 

hvilket i en sal med plads til omkring 200 børn betyder, at forestillingerne spilles op til fire 

gange dagligt. Ishøj Teater har gennem årene som egnsteater haft gode og stabile 

arbejdsbetingelser; således indgik teatret en egnsteateraftale med Ishøj Kommune for en 

tiårig periode. Til gengæld er teatret også et af de teatre, der udelukkende modtager 

minimumsstøtte, hvilket vil sige, at teatret også er nødt til at generere en relativt høj 

egenindtægt og således dårligt har råd til at afvige fra den kendte stil og dermed risikere en 

publikumsfiasko. 

Der er efterhånden en stor del af egnsteatrene, der kan beskrives som allround-teatre, altså 

teatre, der både producerer børne- og voksenforestillinger, og som kontinuerligt hen over 

sæsonen præsenterer gæstespil. Det gælder eksempelvis Team Teatret, der i deres 

egnsteateraftale har følgende beskrivelse af deres repertoireforpligtelser: 

”Hver sæson vil forsøgt sammensat således, at forestillingerne genremæssigt 
fordeler sig på både det klassiske drama, forestillinger med stort musikislæt og 

                                                 
190 Mungo Park har formuleret en grundlov for teatrets kunstneriske praksis, hvor § 2 lyder: ”Teater fra 
virkeligheden. Alle forestillinger baseres på research i den virkelige verden.” 
(http://www.mungopark.dk/indhold.asp?id=4 20/10 2009) 
191 Opgørelse ITI Teater i Danmark sæson 1996/97 til 2007/2008. Til sammenligning er gennemsnittet for alle 
egnsteatre i statikken i perioden på 36. 
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forestillinger, som kan have et stor satirisk/humoristisk udtryk.” (Team Teatret 
og Herning Kommune u.å.) 

Vendsyssel Teater (med en lille børneteaterdel), Randers EgnsTeater og Teatret Møllen er 

andre eksempler på teatre, der skal være i stand til at præsentere et samlet sæsonprogram, 

der henvender sig til en bred publikumsskare. Dette gøres ikke alene ved egenproduktioner, 

og for disse teatre er spørgsmålet om et velfungerende turnenetværk essentielt både i 

forhold til at sikre gæstespil og i forhold til afsætningsmuligheder for egenproducerede 

forestillinger på turne. Disse aktiviteter kan ses som et supplement til folketeatret.dk, der 

først og fremmest sikrer turneforestillinger i stort format med teaterforeningerne som 

hovedaftager. For egnsteatrenes vedkommende er der primært tale om forestillinger i et 

mindre format, både når det gælder gæstespil og egenproduktioner. Der har gennem 

efterhånden en del år været forskellige muligheder for støtte til denne type turneaktiviteter. 

Siden 1999-2000 har det lille storbyteater Svalegangen i Århus modtaget tilskud fra 

Scenekunstudvalget som national turneformidler. På samme måde har Dansens Hus en 

turneordning for moderne dans. I 2008 etablerer Scenekunstudvalget desuden et nyt 

Drengen der blev født og skulle i skole (Limfjordsteatret og Teater Lampe/Lars Horn, Baghuset) 
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turnenetværk for voksenteater bestående af en række scener, der forpligter sig til at aftage 

mindst tre forestillinger pr. sæson. Netværket udpeger selv de forestillinger, der skal være 

en del af ordningen, men ud fra et kriterium om, at der skal være tale om ”nyskabende og 

eksperimenterende voksenturnéteater” (http://www.kunst.dk/scenekunst/turne-

voksenteater/turnenetvaerk-for-voksenteater/ 8/10 2009). Med 15 deltagende egnsteatre af 

de i alt 29 medlemmer er egnsteatrene væsentlige aktører.192 Også på udbudssiden støttes 

turne, nemlig gennem Garantifonden for voksenturneteater. Her er der tale om 

underskudsgaranti for ny dansk dramatik og ny dans. Også her er egnsteatrene 

repræsenteret, men i mindre grad. For sæsonen 2008/2009 er fire af de udvalgte 37 

forestillinger produceret af egnsteatre, mens det i sæsonen 2009/2010 gælder 11 af de 49 

forestillinger.193

Internationale aktiviteter 

 

En del af egnsteatrene har internationale aktiviteter som en væsentlig del af deres profil. 

Det gælder egnsteatre som Teatret Møllen, Carte Blanche, Teatret Fair Play og Odsherred 

Teater, der er en del af det internationalt anerkendte børneteatermiljø. Men børneteatrene 

er ikke alene om at have en international profil. Det gælder i høj grad også Odin Teatret og 

Cantabile 2.194

For Teatret Møllens vedkommende har et mangeårigt internationalt fokus blandt 

andet resulteret i et samarbejde med Alex Byrne fra det internationale teaterkompagni NIE, 

der i 2008 instruerede forestillingen Oskar, en dramatisering af Jonathan Safran Foers bog 

 

                                                 
192 Taastrup Teater, Mungo Park Allerød, Odsherred Teater, Det lille Turnéteater, Cantabile 2  Bornholms 
Teater, BaggårdTeatret, Team Teatret, Randers EgnsTeater, Odin Teatret, Limfjordsteatret, Thy Teater, 
Teatret Møllen, Holbæk Teater og Teater Masken (http://www.kunst.dk/scenekunst/turne-
voksenteater/turnenetvaerk-for-voksenteater/scenerspillesteder-optaget-i-turnenetvaerk-for-voksenteater/ 
20/10 2009) 
193 Der er tale om forestillinger produceret af BaggårdTeatret, Det lille Turnéteater, Limfjordsteatret, Teatret 
Møllen, Odsherred Teater, Teatret Fair Play og Åben Dans Productions 
(http://www.kunst.dk/scenekunst/om-tilskud/hvem-har-faaet-tilskud/kunstraadet-
scenekunst/garantifonden-for-voksenturneteater/garantifonden-for-voksenturneteater-saeson-200910/ og 
http://www.kunst.dk/scenekunst/om-tilskud/hvem-har-faaet-tilskud/kunstraadet-
scenekunst/garantifonden-for-voksenturneteater/garantifond-for-voksenturneteater-saeson-20082009/ 
20/10 2009). 
194 Egnsteaterkonsulenterne har haft fokus på det internationale område og har blandt andet ydet støtte fra 
udviklingspuljen til international strategiudvikling hos Cantabile 2, Carte Blanche, Mungo Park Allerød, 
Musikdramatisk Teater og Åben Dans Productions (Børneteateravisen 6/10 2009). 
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Extremely Loud and Incredibly Close (2005).195 Forestillingen fokuserer på det personlige tab 

midt i en katastrofe af internationale dimensioner, idet hovedpersonen, den niårige Oskar, 

har mistet sin far under terrorangrebet på World Trade Center. Oskar er en systematisk og 

meget vidende dreng, hvis sorgbearbejdelse består i at fastholde en af hans og faderens 

yndlingsbeskæftigelser: løsning af detektivgåder. Oskar indleder derfor en absurd jagt rundt 

i New York på den mystiske mr. Black, og selvom mr. Black afslutningsvis viser sig ikke at 

rumme nøglen til en forståelse af faderens død, kommer jagten til at virke 

sorgbearbejdende. Oskar er en gennemmusikalsk forestilling, og netop musikken har en 

afgørende dramaturgisk funktion, idet den fordobler den ubærlighed, hovedpersonen 

oplever. Den i udgangspunktet muntre musik, fremført af skuespillerne på scenen, fungerer 

dramaturgisk både som et afbræk og som en drivkraft. Når det hele er næsten ubærligt, 

sætter musikken ganske langsomt, men uundgåeligt, i gang og bringer dermed en 

forestilling videre, der bogstaveligt talt er ved at gå i stå af sorg. I det hele taget er det 

karakteristisk for Oskar, at fortællingen er utroligt intenst iscenesat, således at ethvert 

element bidrager til forestillingens tematik og fortalte fortælling. Ole Sørensen, der spiller 

den niårige Oskar, viser, at det ikke er fysisk lighed, der er afgørende for en troværdig 

karakterfremstilling. Med sin gestik og mimik gestaltes den barnlige sorg så artistisk præcist, 

at den bliver nærværende og rørende. Forestillingen tilbyder ingen lette svar: Det er en tung 

tematik, og selvom Oskar i slutningen af forestillingen er tættere på at forsone sig med sit 

tab, afsluttes forestillingen uden at postulere, at sorg og tab er nemme at håndtere. Det 

flotte og intense ved forestillingen er det symbolske niveaus afsmittende effekt på 

iscenesættelsens artistiske niveau: Spillerne tøver, standser og træder kun modvilligt i 

karakter. Det samme gælder musikken, der helt fra forestillingens start kun kommer i gang, 

fordi Kurt Bremerstent med sit kontrabasspil insisterer på, at de andre spillere træder frem 

på scenen og spiller med. Også den munterhed, der trods alt er en vigtig del af 

forestillingen, er en munterhed på trods – en vilje til at forholde sig til det meningsløse.196

                                                 
195 Alex Byrne var også instruktør på Teatret Fair Play og Odsherred Teaters Woyzeck (2006) og Strenge tider 
(2009). 

 

196 For iscenesættelsen af Oskar blev Alex Byrne og dramaturg Jakob Højgaard Jørgensen (der er Teatret 
Møllens administrator og dramaturg) belønnet af Statens Kunstfonds Film- og scenekunstudvalg 
(http://www.kunst.dk/scenekunst/om-tilskud/hvem-har-faaet-tilskud/statens-kunstfonds-film-og-
scenekunstudvalg/2008-skf-film-og-scenekunst/praemieringer-2008-film-og-scenekunstudvalget/ 5/10 
2009). 
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Egnsteatrenes position i dansk teaterliv 

Når man ser på egnsteatrenes mangeartede aktiviteter og deres rolle som både turnerende 

teatre, producenter af ny dramatik og arrangører af gæstespil, er det tydeligt, at egnsteatrene 

ikke bare er aktører i et lokalt teaterliv, men også en central del af det samlede danske 

teaterfelt. I det følgende vil jeg fokusere mere generelt på, hvordan egnsteatrene kan siges 

at indgå i et samlet dansk teaterlandskab, som ofte fremstilles hierarkisk med Det 

Kongelige Teater øverst, herefter landsdelsscenerne, Københavns Teater og de tre store 

landsdækkende turnéteatre, hvorefter følger de små storbyteatre og egnsteatrene lige over 

de teatre, der modtager støtte fra Scenekunstudvalget.197

Dynamik 

 

Når egnsteatrene på den måde forstås som en del af den samlede danske teaterstruktur, 

hvor de strukturelt indplaceres lige over de scenekunstudvalgsstøttede teatre, kommer de 

også til at indgå i den teaterpolitiske debat om behovet for dynamik og fornyelse. 

Scenekunstudvalget og det tidligere Teaterråd har gang på gang påpeget, at der er behov 

for, at teatre, som gennem længere tid har modtaget støtte fra dem, får mulighed for at 

avancere i systemet og opnå status som egnsteater eller lille storbyteater. Men her er den 

politiske decentralisering af egnsteaterordningen en ulempe, for det er jo ikke sikkert, at 

den kommune, der ønsker at oprette et egnsteater, ønsker lige præcis det teater, som 

Scenekunstudvalget mener, ’står for tur’. Som det fremgår af afsnittet om oprettelse af 

egnsteatre, er der en hel række faktorer, som er afgørende i sådan en proces. 

Vækstlagsproblematikken er central i en overordnet teaterpolitisk diskussion, hvor netop 

fornyelse og dynamik ofte er udråbt som et hovedproblem, og egnsteaterordningen er klart 

en del af denne diskussion. Men den hierarkiske forståelse af teatersystemet er også på en 

uhensigtsmæssig måde med til at gøre egnsteaterområdet særligt ansvarligt for den 

manglende dynamik i den danske teaterstruktur. Her er det værd at fastholde, at den 

manglende sammenhæng mellem de forskellige niveauer i dansk teaterliv ikke kun er 

kendetegnende for forholdet mellem scenekunstudvalgsstøttede teatre og egnsteatrene. 

                                                 
197 Denne hierarkisering er først og fremmest baseret på tilskudsstørrelse, og der er ikke heri nogen 
nødvendig sammenhæng med en kunstnerisk valorisering, men der er ingen tvivl om, at den institutionelle 
status betyder noget i en offentlig forståelse af de forskellige teatertyper. 
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Eksemplerne på en dynamik opad i systemet mellem egnsteatre og de større 

institutionsteatre er meget få. I 2006 bliver Gladsaxe (Ny) Teater en del af denne dynamik, 

men på den utraditionelle måde, at teatret rykker nedad i hierarkiet. Det vækker store 

lokalpolitiske protester, at teatret bliver udelukket fra Hovedstadens Teater (det nuværende 

Københavns Teater), og Gladsaxe Kommune vælger efterfølgende at benytte muligheden 

for selv at træffe en kulturpolitisk beslutning, der også udløste statsstøtte, dog i noget 

mindre størrelsesorden end tidligere, hvilket kan siges at være en del af grunden til 

Gladsaxe Ny Teaters nuværende økonomiske vanskeligheder. Eksemplerne på det 

modsatte, at et helt egnsteater rykker opad, er få, men i 2008 overgår Peter Schaufuss 

Balletten fra at være egnsteater i Holstebro Kommune til at være en del af de turnerende 

institutionsteatre sammen med Den Jyske Opera og det nuværende folketeatret.dk. Ellers 

skal man tilbage til Dr. Dantes opgradering fra egnsteater i Allerød – der fastholdt sit 

egnsteater under navnet Mungo Park – til Aveny Teatret under Det Storkøbenhavnske 

Teaterfællesskab (Det nuværende Københavns Teater) i 1992. Den manglende dynamik 

opad i teatersystemet gør det tydeligt, at Scenekunstudvalgets hensigter om at lade 

egnsteaterlandskabet være opsamlingssted for nye teatre ikke er uden problemer.  

Med indførelsen af rammestyringen er det fra landspolitisk side gjort klart, at der ikke 

er opbakning til en udvidelse af antallet af egnsteatre, så nye egnsteatre vil altså skulle indgå 

i ordningen på bekostning af gamle, formodede udtjente af slagsen. Men denne form for 

dynamik forudsætter, at egnsteatrene har en livscyklus, hvor de efter et vist antal år 

formodes at være udslidte og kunstnerisk uinteressante. Det modsiges imidlertid af, at også 

nogle af de ældste egnsteatre stadig viser et højt kunstnerisk niveau og gennem årene har 

fastholdt en kunstnerisk udvikling. I dag rummer egnsteaterordningen en kombination af 

kontinuitet og fornyelse, hvor 12 af de eksisterende 34 egnsteatre blev oprettet i 1980’erne, 

syv blev oprettet i 1990’erne, og 15 er kommet til siden år 2000. Egnsteatrenes bidrag til 

fornyelse og udvikling af dansk scenekunst kan desuden ikke udelukkende afgøres ved at se 

på, hvor stor en del af egnsteatrene, der er nyoprettede. Et teater som Mungo Park har 

været egnsteater i Allerød siden 1985 og har gennem alle årene fungeret som rugekasse for 

skuespillere og instruktører, der senere er blevet markante og synlige skikkelser i dansk 

teater og film. Denne vækstlagsfunktion er stadig en del af Mungo Parks strategi. For 

Mungo Parks vedkommende er der tale om, at egnsteatret selvom det efterhånden har 



Egnsteaterlandskabet  Teaterkunst og teaterpolitik 

297 

 

eksisteret i en del år, har skiftet kunstnerisk ledelse og dermed profil en del gange. Også 

den nuværende kunstneriske leder, Martin Lyngbo, har skabt sin egen profil og 

organisationsform. Modellen med ansættelse af ny kunstnerisk leder kendes også fra 

eksempelvis Team Teatret og Vendsyssel Teater. Sidstnævnte gav blandt andet en 

nyuddannet instruktør som Ditte Maria Bjerg erfaringer som kunstnerisk leder i perioden 

1993-1996 (Rottensten 2007, 57). For andre teatres vedkommende har man gennem årene 

holdt fast i den kunstneriske ledelse og det kunstneriske ensemble og med dette som 

udgangspunkt udviklet sig kunstnerisk. Det gælder egnsteatre som Teatret Masken, Teatret 

Møllen og Odin Teatret, der er præget af den samme kunstneriske kerne af folk, der har 

været med igennem mange år. Her er der tale om gruppeteatre i den forstand, at det er 

gennem det kontinuerlige kunstneriske samarbejde, at teatret har udviklet sin kunstneriske 

profil. For denne type egnsteatre er selv et glidende generationsskifte vanskeligt at forestille 

sig, også selvom eksempelvis Teatret Masken fra indeværende sæson har ansat Hannah 

Karina Mikkelsen som afløser for Bodil Vigsø, der fra starten har været en del af den 

kollektive ledelse på Teatret Masken. 

Et kunstnerisk alternativ 

En del af egnsteatrene er kendetegnet ved en markant kunstnerisk profil – en særlig æstetik, 

der ofte er udviklet gennem mange år. For disse egnsteatre er der tale om, at de er 

væsentlige bidragydere til den kunstneriske mangfoldighed i dansk teaterliv – en funktion, 

som peger tilbage til de oprindelige tanker med egnsteaterordningen, som imidlertid glider 

ud af ordningen i 1996, hvor betegnelser som ’alternativ’ og ’supplement’ bliver reserveret 

til de små storbyteatre, sådan som jeg skildrede det i kapitel 6. Det, at egnsteatrene i dag 

stadig er en del af et kunstnerisk alternativ, kan altså siges at være en videreførelse af en 

ikke længere prioriteret kulturpolitisk målsætning. En medvirkende årsag til denne 

videreførelse er kontinuiteten i ordningen, der betyder, at egnsteatre oprettet under tidligere 

kulturpolitiske strategier stadig er en del af ordningen. Imidlertid er det ikke kun de ældste 

af de eksisterende egnsteatre, der er med til at tegne billedet af egnsteaterordningen som et 

kunstnerisk alternativ til institutionsteatrene. Ganske vist er det muligt at beskrive 

udviklingen i det samlede egnsteaterfelt som en delvis tilnærmelse til 

institutionsteatermodellen, men der er også eksempler på det modsatte: Nyoprettede 
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egnsteatre som Teatret Om og Carte Blanche er kunstnerisk specialiserede teatre, der ikke 

lever op til målsætningen om et alsidigt repertoire efter institutionsteatermodellen. 

Et af de egnsteatre, der har specialiseret sig i og opnået anerkendelse for sin helt 

særlige stil, er Cantabile 2. Teatret producerer groft sagt to forskellige typer forestillinger, 

der begge tager udgangspunkt i en fysisk orienteret spillestil (Danig og Wittrock 2008a; 

Haff, Facchini og Holst 2008). Den ene type forestillinger er store, site-specific 

performances som eksempelvis Venuslabyrinten (2006), der blandt andet har spillet på 

Trekronerfortet i Københavns havn.198

                                                 
198 Forestillingen har været opsat i fire forskellige versioner: i 2003 på Masnedøfortet i Vordingborg, i 2006 på 
Trekronerfortet i København, i 2006 i Vordingborg i en udgave med performere fra Mellemøsten og under 
Waves Festivalen i Vordingborg i august 2009 på Amtshospitalet i Oringe. I oktober 2009 spiller den i 
Bielefeld med danske, tyske og polske performere (Haff, Facchini og Holst 2008, 129ff., 
http://www.cantabile2.dk/forestillinger/venus.asp 10/10 2009). 

 Venuslabyrinten er en teaterlabyrint, hvor den enkelte 

tilskuer bliver lukket alene ind i labyrinten. Her skal man tre gange udvælge en genstand og 

præsentere den for labyrintens orakel, der udstyrer én med det kort over fortet, der viser, 

hvilket rum man skal opsøge. Der er altså tale om en emergent forestillingsform, hvor 

recipientens egne valg og handlinger er afgørende for forestillingserfaringen. En stor del af 

oplevelsen af forestillingen er at blive konfronteret med sine egne valg: Hvad betyder de 

gamle landkort, som var en af de valgte genstande, hvor leder de mig hen, og hvorfor er det 

dem, jeg har valgt? Samt ikke mindst selve det at gå alene rundt på det gamle fort, bevæge 

sig ad de slidte trapper ned i den fugtige kælder og åbne døren til et rum, hvor en spiller 

venter på at møde en. Tematisk handler forestillingen om kvinderoller og kvindeidentiteter, 

og i de tre rum, jeg har oplevet, er der tale om møder, der alle taler om et bearbejdet 

materiale med udgangspunkt i autentiske erfaringer. Rummene og deres iscenesættelser er 

meget forskellige, og oplevelserne kommer således til at kontrastere hinanden. Dog er det 

et fællestræk, at performeren iscenesætter en afgørende personlig begivenhed, der i alle tre 

rum er af barsk og traumatiserende karakter. Én til én-situationen og den meget sanselige 

forestillingsform, der både inddrager omgivelserne og også er baseret på konkrete smags- 

og duftoplevelser, er med til at gøre Venuslayrinten til en æstetisk erfaring, hvor de 

symbolske universers betydningsdannelse er i tæt samspil med et personligt, sensorisk 

baseret oplevelsesniveau. 
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Den anden type forestillinger, Cantabile 2 producerer, er i et mindre format, der gør 

det muligt at turnere på mere traditionel vis. Det gælder forestillinger som Inca Cola (2005) 

og Bombshells (2008), der begge er soloforestillinger med Siri Haff Andersen. Også her tages 

der udgangspunkt i en fysisk-ekspressiv spillestil, der indgår i kombination med flere andre 

sceniske elementer. I Inca Cola med dokumentariske filmsekvenser og autentiske 

rejseberetninger; i Bombshells med et egentligt tekstligt forlæg. For Inca Colas vedkommende 

kommer de tre forskellige måder at fortælle den samme historie på til at virke redundant, 

og således bliver Siri Haff Andersens fysiske gestaltning af gadebørn fra Peru og Bolivia 

blot en gentagelse af filmsekvensernes virkelige gadebørn. Herved virker det, som om 

hensigten om at formidle disse børns situation spærrer for en egentlig scenisk bearbejdelse 

af performerens og instruktørens rejseoplevelser, og forestillingens politiske budskab bliver 

leveret i en ekspliciteret form, der rummer for lidt plads til publikums sansebaserede 

bearbejdelse af udtrykket. 

I forhold til mangfoldigheden i det samlede teaterlandskab er det 

bemærkelsesværdigt, at flere egnsteatre i dag er tæt knyttet til uddannelsesaktiviteter, der 

fungerer som et alternativ til de traditionelle scenekunstuddannelser på Statens Teaterskole 

eller skuespilskolerne ved Aarhus og Odense Teater. Markant tegner Cantabile 2 sig med 

den tilknyttede School of Stage Art som en central aktør i udviklingen af 

performanceteatret i Danmark (Haff, Facchini og Holst 2008, 167ff.). Også for Odin 

Teatret er workshops og uddannelse væsentlige aktiviteter. På Odsherred er egnsteatret 

oprettet i direkte sammenhæng med Odsherred Teaterskole, der som det første sted i 

Danmark har sat fokus på uddannelse inden for børneteaterlandskabet, primært i form af 

videreuddannelse til de typisk autodidakte børneteaterskuespillere. Det Danske 

Musicalakademi blev oprettet i tæt forbindelse med Fredericia Teater – de første år med 

Helge Reinhardt som leder af begge institutioner – og tidligere og nuværende elever udgør 

grundstammen i Fredericia Teaters forestillinger. Thy Teater har med Hans Hartvich-

Madsen i spidsen stået for Danmarks eneste dukkemageruddannelse og for workshops og 

efteruddannelsesaktiviteter. Disse alternative uddannelsesaktiviteter peger på egnsteatrenes 

betydning for en kunstnerisk mangfoldighed og for en scenekunstnerisk kunnen, der 

udspringer af andre traditioner end det tekstbaserede taleteater. 
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Synlighed 

Til trods for de mange kunstnerisk stærke teatre både inden for alternative kunstneriske 

genrer og de mere traditionelle, sceniske udtryk er det ikke, fordi egnsteatrene nyder stor 

kunstnerisk anerkendelse.199

”De områder [formidling og synlighed] er nok typiske problemstillinger for 
mange egnsteatre. De rutter jo ikke med pengene. Økonomien er dårlig, 
organisationerne er presset til det yderste, og de bruger stort set alle deres 
midler på at skabe nye forestillinger. Det er fint ud fra et kunstnerisk synspunkt, 
men det betyder også, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til formidling, og 
at de ikke er så synlige, som de burde være – lokalt og national.” (Susanne 
Danig, her citeret fra Rahbek 8/1 2009) 

 Mange egnsteatre er ramt af en problematik, som handler om 

manglende national opmærksomhed. Således er dette tema også gennemgående i de første 

tre egnsteaterevalueringer, hvor anbefalingerne til de tre teatre Cantabile 2, Carte Blanche 

og Teatret Fair Play er at arbejde mere bevidst med teatrets synlighed (Danig og Wittrock 

2008a; Danig og Wittrock 2008b; Danig og Wittrock 2008c). Egnsteaterkonsulent Susanne 

Danig har i den forbindelse givet udtryk for, at forskellen på det kunstneriske niveau og det 

formidlingsmæssige hænger sammen med egnsteatrenes organisatoriske og økonomiske 

begrænsninger: 

Synligheds- og formidlingsspørgsmålet er naturligvis centralt: Det er i mødet mellem 

spillere og tilskuere, at teatrets samfundsmæssige betydning realiseres, sådan som det også 

fremstilles i Hans van Maanens model for den teatrale begivenhed (model 3, se kapitel 3).200

                                                 
199 Anerkendelse er naturligvis svær at måle, men problematikken er også belyst i kapitlerne om Randers 
EgnsTeater og Holbæk Teater. Et tegn herpå er, at egnsteatrene er underrepræsenteret ved Årets Reumert. 
Her er de prisbelønnede ofte fra opsætninger på de store scener, hvilket tydeliggøres ved det faktum, at 
forestillinger fra de små scener har deres egen pris ’Årets Store, Lille Forestilling’ – en kategori, hvor 
bedømmelsesgrundlaget lyder: ”Der vil blive lagt vægt på forestillingens vellykkethed, at kunne præstere 
teaterkunst på højt niveau med beskedne midler, på vellykket udfordring af teatrets traditionelle rammer samt 
på forestillingens kunstneriske helhed.” (http://www.aaretsreumert.dk/index.dsp?page=1780 11/10 2009). 

 

Men det er spørgsmålet, om den manglende synlighed kan kobles direkte til spørgsmålet 

om, hvorvidt egnsteatrene opfylder deres egentlige kulturpolitiske funktion, nemlig at skabe 

muligheden for æstetiske erfaringer. Det afhænger af, hvem det er, egnsteatrene forventes 

at være synlige over for. Og her er det tydeligt, at synligheden rækker ud over det 

200 Se eksempelvis Boorsma (2006) samt Boorsma og Van Maanen (2003). 



Egnsteaterlandskabet  Teaterkunst og teaterpolitik 

301 

 

potentielle teaterpublikum, og indimellem først og fremmest handler om helt andre 

målgrupper. Helt centralt for teatrenes overlevelse er naturligvis, at de er synlige over for 

det politiske niveau. Lokalt, fordi det er kommunalpolitikerne, der skal være villige til at 

forlænge teatrets egnsteaterkontrakt. Og nationalt, hvor kulturpolitikerne fastlægger de 

overordnede rammer for egnsteatrene, herunder aktuelt naturligvis det årlige rammebeløb, 

som afgør den statslige refusionsprocent. Denne synlighed er primært at betragte som 

politisk lobbyisme – noget, som ikke kan være en del af egnsteatrenes primære aktiviteter. 

Den lokale synlighed kan også siges at have befolkningen og dermed det lokale publikum 

som målgruppe. Det er naturligvis væsentligt i forhold til at nå ud med sine forestillinger, 

forudsat at der er tale om offentlige forestillinger. To af de tre egnsteatre i den første 

evalueringsrunde, Teatret Fair Play og Carte Blanche, er børneteatre, hvis primære 

målgruppe er børn i institutioner, og i forhold til denne distributionsform er offentlig 

synlighed ikke afgørende: 

”Det professionelle opsøgende og turnerende børne- og ungdomsteatermiljø i 
Danmark cirkulerer i sit eget lukkede kredsløb […] En synlig base i landskabet 
er en god, om end ikke nødvendig forudsætning for, at man som publikum og 
bruger kan skabe sig et tilhørsforhold til et teater. Og det er en oplagt mulig vej 
til, at offentligheden, pressen og de politiske myndigheder får øje på feltet.” 
(Dahl 2008, 86ff.) 

Det er i disse eksempler ingen nødvendig konsekvens, at egnsteatrene får et mere 

velfungerende forhold til sit publikum ved at satse på øget synlighed. Til gengæld er der 

ingen tvivl om, at egnsteatrenes anerkendelse vil nyde gavn af en øget synlighed – og det 

gælder både lokalt og nationalt. Her spiller især de landsdækkende medier en afgørende 

rolle: De t betyder noget at få sin forestilling anmeldt i en af de store aviser eller at få sit 

teater omtalt i tv eller radio. Det er nemlig ikke særligt nemt at komme i de landsdækkende 

medier, når man er lokaliseret i Herning, Hjørring eller andre steder langt fra København – 

og slet ikke, hvis man primært producerer børneteater.201

                                                 
201 Himmerlands Teater konstaterer blandt andet: ”Vi må desværre også konstatere, at det er næsten umuligt, 
at få anmeldere fra landets andre aviser [end Nordjyske] til at gæste teatret på trods af, at de er blevet og 
fortsat vil blive inviteret til samtlige premierer.” (Himmerlands Teater 2008, 5). Med baggrund i denne 
situation har børneteateravisen.dk valgt at opprioritere deres anmeldelsessektion: ”Andre steder i det 

 Den manglende omtale har ikke 
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så meget at gøre med hverken kvaliteten af forestillingerne eller af teatrenes pr-arbejde, 

men den er medvirkende til at placere teatrene i en perifer position i det danske teaterliv – 

en position, som er afgørende for såvel offentlighedens som politikernes syn på 

egnsteatrenes kulturpolitiske og kunstneriske betydning. Det ved egnsteatrene godt, og som 

et modtræk til denne tendens vælger eksempelvis Teatret Masken, Vendsyssel Teater, 

Limfjordsteatret og Holbæk Teater at gæstespille i København.202

Overgang 

 Dertil kommer så de 

egnsteatre, som Mungo Park Allerød, Bellevue Teatret og Gladsaxe Ny Teater, der er 

placeret så tæt på København, at de kan regnes med til den københavnske teaterscene, og 

som er nogle af de egnsteatre, der fylder mest i mediebilledet. 

Dette kapitel har haft som ambition at fremstille et overblik over egnsteatrene, og har som 

sådan været langt omkring såvel kulturpolitisk som kunstnerisk. På den måde fungerer det 

forhåbentligt som et indblik i et landskab, der i al sin mangfoldighed ikke er let at overskue 

eller sætte på formel. Der er på godt og ondt lokale kunstneriske og politiske forhold, der 

er medvirkende til, at det enkelte teater fungerer, som det gør. I forhold til den nationale 

kulturpolitiske udvikling er dette interessant, ikke kun fordi egnsteatrene dermed udfylder 

en kulturdemokratisk funktion, som ellers synes at være forsvundet fra den kulturpolitiske 

ordning. Men også – og måske især – fordi samspillet mellem det nationale og det lokale 

har vist sig i mange tilfælde at være kunstnerisk frugtbart. Med dette som udgangspunkt vil 

jeg i det afsluttende kapitel opsummere på afhandlingens overordnede pointer om de 

kulturpolitiske rammers betydning for egnsteatrenes kunstneriske kvalitet.  

                                                                                                                                               
avisdrevne medielandskab er billedet det samme: De små forestillinger bliver ikke anmeldt, og slet ikke de 
små i provinsen – med mindre altså det lige er til lokalavisen.” (Jensen 2008 21/11) 
202 For Limfjordsteatrets vedkommende betød deres gæsteoptræden på Anemoneteatret blandt andet, at 
teatrets forestilling Undreland i sin tredje sæson i efteråret 2008 opnåede omtale i Politiken som en af sæsonens 
børneteaterpremierer (Politiken 5/9 2008). 
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Kapitel 8: Diskussion 

Jeg indledte denne afhandling med at stille et overordnet spørgsmål: Hvordan påvirker de 

kulturpolitiske rammer udviklingen af den kunstneriske kvalitet? I denne afsluttende 

diskussion vil jeg se nærmere på, hvilke svar afhandlingen har givet på dette spørgsmål, og 

hvordan disse svar kan forstås i en bredere kontekst. I afhandlingens kapitel 2 lagde jeg ud 

med at diskutere begrebet om kunstnerisk kvalitet med to formål: Det ene var at relatere 

begrebet til den kulturpolitiske kontekst, og det andet at gøre begrebet analytisk 

anvendeligt. Første del af kapitlet havde således også et afgrænsende formål: Et indlysende 

positivt begreb som kvalitet har det med at blive indholdsmæssigt tomt, og en forudsætning 

for, at begrebet kunne anvendes meningsfuldt i mit projekt, var en diskussion af, hvilke 

kulturpolitiske værdier der kunne kobles til begrebet. Med udgangspunkt i såvel Belfiore og 

Bennetts (2008) lange historiske perspektiv som i den moderne danske kulturpolitiks 

historie valgte jeg at tage udgangspunkt i begrebet om æstetisk erfaring – et begreb, der 

Enigma (Sommerballet Bellevue Teatret/Henrik Stenberg) 
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diskuteredes i forhold til Langsted, Hannah og Larsens (2003) kunnen, villen og skullen, 

Henrik Kaare Nielsens (1996; 2001) begreb om æstetisk erfaringsdannelse og Hans van 

Maanen (2004) skelnen mellem æstetiske og kunstneriske oplevelser. I anden del af kapitel 

2 inddrog jeg receptionsæstetikken  som analytisk metode, hvilket også rejste en afgørende 

diskussion af forholdet mellem værk og recipient. I forhold til den mere teaterspecifikke 

diskussion om metodens forestillingsanalytiske anvendelighed pegede jeg på begrebet om 

den teatrale begivenhed som en måde at forstå teaterforestillingen på i forhold til dens 

recipienter og en bredere kontekst. Kapitel 2 afstak således de rammer, inden for hvilke mit 

svar på spørgsmålet om sammenhængene mellem kulturpolitikken og den kunstneriske 

kvalitet skulle findes.  

Kapitel 3 opstillede en organisationsteoretisk begrundet forståelsesramme for at 

fremanalysere denne kobling. Her blev produktionen af teaterforestillinger betragtet som 

den kerne, der i et organisatorisk perspektiv var betinget af en række ydre omstændigheder. 

Som ramme herfor inddrog jeg den såkaldte Leavitt-Ry-model (2002), der skildrer 

dynamikken mellem forskellige organisationsinterne og -eksterne variabler, samt en 

teaterorganisationstypologi, der med sin skelnen mellem institutionsteatret, gruppeteatret 

og projektteatret (Gran 1996; Gladsø 1996) mere snævert satte fokus på teatrets særlige 

organisatoriske betingelser, og hvordan disse er forbundet med såvel et teaterhistorisk som 

et kulturpolitisk-institutionelt perspektiv. Herefter fulgte afhandlingens to casestudier, 

Randers EgnsTeater og Holbæk Teater, hvor jeg på baggrund af primært interviewmateriale 

og teatrenes forestillinger satte fokus på rammerne for kunstnerisk produktion på de to 

teatre. De to centrale elementer i denne analyse var på den ene side forholdet til det 

kommunalpolitiske niveau – en analyse, som i forhold til det overordnede kulturpolitiske 

perspektiv i afhandlingen har været afgørende at få afdækket på tæt hold. Og på den anden 

side de interne organisatoriske rammer, hvor ledelsesformer, ansættelsesforhold for det 

kunstneriske personale og forholdet mellem det kunstneriske og det administrative niveau 

er i centrum. En helt afgørende pointe med de to casestudier var, at de to egnsteatre på 

flere afgørende punkter adskilte sig fra hinanden. Det gjaldt forholdet til lokalpolitikerne, 

hvor der ingen tvivl er om, at Randers EgnsTeater har fordel af at have et godt samarbejde 

med Randers Kommune. Det gjaldt også organisatorisk og synlighedsmæssigt, hvor 

Holbæk Teater strategisk orienterer sig mod et scenekunstnerisk centrum i København, 
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mens Randers EgnsTeater – også grundet geografiske forskelle – er organiseret som et 

gruppeteater, hvis nationale synlighed er væsentligt mindre. Det var imidlertid også en 

afgørende pointe i forhold til de forestillingsanalyser, der indgår i de to casestudier, at disse 

forskelle ikke umiddelbart kunne siges at have en direkte sammenhæng med det 

kunstneriske niveau. For begge teatre gjaldt, at selvom der var forskel på niveauet i de 

konkrete forestillinger, var der generelt set tale om et højt kunstnerisk niveau. I forlængelse 

heraf er det værd at holde fast i det perspektiv, at en del af forskellene på de to teatre 

afspejlede forskellige kunstneriske arbejdsformer. 

Kapitel 6 præsenterede en kulturpolitisk analyse af lovændringer, bekendtgørelser og 

politiske argumentationer. Gennem en historisk analyse af egnsteaterordningens 

kulturpolitiske udvikling fra 1980 til i dag fik jeg vist, hvordan ordningens helt overordnede 

sigte har ændret sig, og at denne bevægelse i høj grad kan karakteriseres som en udvikling 

fra det kulturelle demokrati til demokratisering af kulturen kombineret med en øget 

national indflydelse på egnsteaterordningens organisatoriske og produktionsmæssige 

betingelser, først og fremmest gennem en administrativ praksis baseret på principperne bag 

new public management. Analysen i kapitel 7 af det aktuelle egnsteaterlandskab var med til 

at sætte fokus på, at egnsteaterlandskabet både i kraft af sine kulturpolitiske rødder og i 

kraft af den politiske decentralisering er mere komplekst og mangfoldigt end det billede, 

der tegnede sig i kapitel 6 af egnsteatrene i et nationalt kulturpolitisk perspektiv. I kapitel 7 

trådte også afhandlingens helt overordnede bestræbelse på at koble det kunstneriske og det 

kulturpolitiske i forgrunden, idet analysen inkluderer begge aspekter. Analysen 

dokumenterede, at egnsteatrene repræsenterer en kunstnerisk værdi i deres mangfoldighed, 

og der er i den forbindelse ingen tvivl om, at en af ordningens styrker såvel kunstnerisk 

som kulturpolitisk er, at det har været muligt at træffe kunstnerisk begrundede valg i 

forhold til de organisatoriske vilkår. Disse er dog samtidig på afgørende punkter også 

begrænsede: Her drejer det sig især om praktiske, produktionsmæssige begrænsninger 

knyttet til forestillingsformat, krav om bestemte forestillingstyper, produktionsrytme m.m.  

Med udgangspunkt i afhandlingens teoretiske og analytiske pointer er det værd at 

hæfte sig ved, at afhandlingen faktisk giver et bud på en måde, hvorpå man kan undersøge 

en relation, vi normalt tager for givet, men sjældent undersøger, nemlig sammenhængene 
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mellem kulturpolitikken og den kunstneriske kvalitet. At svaret er komplekst, er 

forventeligt, og netop derfor har jeg også søgt at besvare det på et konkret analytisk niveau. 

Denne tilgang rummer samtidig generelle kulturpolitiske perspektiver, som gør min tilgang 

til at undersøge kunstnerisk kvalitet relevant, også i forhold til andre dele af det 

kulturpolitiske felt. Kombinationen af en bestemmelse af begrebet om kunstnerisk kvalitet i 

en kulturpolitisk sammenhæng og relationen mellem den kunstneriske kerne og de ydre, 

delvist kulturpolitisk bestemte, organisatoriske rammer rummer generelle perspektiver, som 

vil kunne anvendes i forhold til andre analyseobjekter end egnsteaterordningen.  

Afhandlingen tegner faktisk et billede af, at det kan lade sig gøre at kombinere det 

kulturpolitiske perspektiv med det kunstneriske, og her adskiller den sig fra langt 

størstedelen af den kulturpolitiske forskning, der i sin kombination af en humanistisk og en 

samfundsvidenskabelig tilgang gerne indkredser og kontekstualiserer ’kernen’ i form af det 

kunstneriske produkt, men uden at denne kerne gøres til selvstændig genstand for analyse. 

Samtidig adskiller afhandlingen sig fra det meste af den teatervidenskabelige forskning ved 

netop at insistere på, at teaterforestillingen også kan undersøges i forhold til den 

kulturpolitiske rammesætning. Egentligt tror jeg, at mange vil være enige med mig i, at det 

er interessant og relevant at undersøge denne relation – men alligevel er der ikke særligt 

mange eksempler på, at denne kobling faktisk har været en styrende erkendelsesinteresse. 

På et teoretisk plan er det netop denne form for koblinger, der er hovedinteressen i Van 

Maanens model, som blev præsenteret i kapitel 3,203

En særligt kompliceret relation?  

 men faktiske analyser af forestillinger 

inden for denne rammesætning har jeg ikke stiftet bekendtskab med. 

Hvordan ser mit svar på spørgsmålet om, hvordan kulturpolitikken og den kunstneriske 

kvalitet hænger sammen, så ud? Først og fremmest lagde jeg ud med at begrænse 

spørgsmålets ganske overvældende perspektiver ved at basere min afhandling på et 

eksempel, nemlig egnsteatrene i Danmark. Det ændrer ikke ved, at afhandlingen metodisk 

og teoretisk rummer mere generelle perspektiver, men samtidig har dette valg af 

                                                 
203 Og i øvrigt i hans nyudgivne bog How to Study Art Worlds: On the Societal Functioning of Aesthetic Values 
(2009). 



Diskussion  Teaterkunst og teaterpolitik 

307 

 

analyseobjekt naturligvis haft konsekvenser for, hvordan analysen har udformet sig. Meget 

tidligt stod det klart for mig, at egnsteatrene kunne siges at have et særligt kompliceret 

forhold til netop spørgsmålet om kunstnerisk kvalitet på grund af de skiftende 

kulturpolitiske målsætninger, der har været en del af ordningen. Egnsteaterordningen var 

oprindeligt en ordning, der kulturpolitisk såvel som kunstnerisk var kendetegnet ved en 

mangfoldighed. I løbet af mit projekt har jeg dog måttet erkende, at den kunstneriske 

decentralisering og mangfoldighed ikke på nogen afgørende måde har kunnet siges at rykke 

ved den kunstneriske centralisering, som er kendetegnede for dansk teaterliv, og at 

spørgsmålet om mangfoldighed og dermed også det kulturelle demokrati tilsyneladende 

ikke er slået igennem. Kvalitetsspørgsmålets realpolitiske relevans for netop 

egnsteaterordningen kom således til at stå lysende klart, da politikerne på 

egnsteaterudvalgets anbefaling vedtog en ny kvalitetssikringsordning på området, som jeg 

skildrede det i kapitel 6 og 7. Det har været medvirkende til, at jeg, når jeg har skullet 

begribe, hvad der er på spil i egnsteaterpolitikken, i egnsteaterlandskabet og på det enkelte 

egnsteater, gang på gang har oplevet, at der var væsentlige forståelsesaspekter især 

vedrørende spørgsmålet om kunstnerisk kvalitet, der bedst kunne begribes, hvis jeg tog 

udgangspunkt i Bourdieus feltteori. 

Jeg vil derfor her afslutningsvis diskutere, hvad en feltteoretisk tilgang til mine 

analyseresultater kan bidrage med af perspektiveringer. For det første vil jeg diskutere, hvad 

det magtaspekt, som kvalitetsdiskussionen rummer, betyder i forhold til en kulturpolitik, 

som i høj grad baserer sig på netop kunstnerisk kvalitet som afgørende 

prioriteringsredskab. For det andet vil jeg med udgangspunkt i Bourdieus forståelse af det 

kunstneriske felt pege på, hvorfor de kunstneriske kvaliteter hos egnsteatrene ikke opnår 

den anerkendelse, som synes lige for. Det vil altså sige, at jeg her afslutningsvis vil se på, 

hvilke faktorer der er afgørende for, at et teater opnår en anerkendelse af sin kunstneriske 

kvalitet. I dette er der også en erkendelse af, at den æstetiske tradition, som jeg 

indledningsvis placerede min afhandling inden for, har et begrænset erkendelsespotentiale i 

forhold til netop disse aspekter af kvalitetsdiskussionen.  

En af de kilder, der ledte mig på sporet af denne Bourdieu-inspirerede tilgangs 

betydning, var Rikard Hooglands analyse af de svenske regionsteatre, der både historisk og 
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kulturpolitisk kan ses som en parallel til egnsteatrene. Det er Hooglands hovedkonklusion, 

at regionsteatrene såvel institutionelt som kunstnerisk tilpasses det eksisterende teaterfelt, 

hvor de indplaceres på en lavt rangerende position (Hoogland 2005, 291ff). Det er 

imidlertid værd at fastholde, at de svenske regionsteatres og de danske egnsteatres historie 

adskiller sig fra hinanden på et par afgørende punkter. I modsætning til den svenske model, 

hvor regionsteatrene i meget høj grad etableredes som mini-institutionsteatre, har den 

danske egnsteaterordning i langt højere grad været indrettet på en måde, der anerkendte, at 

egnsteatrene var en anden type teaterorganisationer. I kombination med den politiske 

decentralisering betød det, at den institutionelle isomorfi, som Hoogland (2005, 156ff.) 

beskriver, ikke har været nær så markant for de danske egnsteatre. Alligevel viser min 

analyse af egnsteaterordningens kulturpolitiske udvikling i kapitel 6, at der i løbet af den 

næsten fyrre år lange eksistensperiode er sket en gradvis tilpasning af egnsteatrene til det 

øvrige teaterfelt. 

Når kunstnerisk kvalitet betragtes som feltets egen målestok (Bjørkås 2001), bliver 

det tydeligt, hvorfor egnsteatrene indgår i en så problematisk relation til begrebet. Her 

spiller begrebet om autonomi en afgørende rolle. I bund og grund er egnsteatrene i hvert 

fald i den kulturpolitiske debat knyttet til nogle funktioner og værdier, som står i et 

konfliktfyldt forhold til forestillingen om autonomi, og dermed til kvalitetsbegrebet, som 

det forstås i kunstfeltet. Det gælder helt overordnet målsætningen om decentralisering: Der 

er tale om en målsætning, som er baseret på et publikums- eller borgerperspektiv, og ikke 

først og fremmest tager udgangspunkt i kunsten selv. Netop det, at decentralisering kan 

betragtes som en heteronom kulturpolitisk målsætning, er medvirkende til, at det ofte 

betragtes med en vis skepsis fra kunstnernes side (Kawashima 2004 (1996), 60f.).204

                                                 
204 Forholdet mellem autonomi og heteronomi er blandt andet skildret i Bourdieu (1993, 37ff.). 

 Den 

kunstneriske nedvurdering af decentralisering har en afsmittende effekt på den kunst og de 

kunstnere, der faktisk vælger at arbejde på de decentrale teatre: Det kan medføre, at de 

nedvurderes i forhold til deres centralt placerede kollegaer. Det handler, som det tillige 

fremgår af afhandlingens analyse, også om mediebilledet: Det er simpelthen væsentligt 

sværere at få den landsdækkende presse til at dække forestillinger, der ikke spiller i 
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København. Det betyder, at en stor del af de forestillinger, egnsteatrene producerer, ikke er 

med i den hierarkisering, som anmeldelserne udgør. 

I forhold til vurderingen af egnsteatrene i det samlede teaterkunstneriske felt sker der 

et afgørende skifte med indførelsen af skellet mellem egnsteatre og små storbyteatre i 1996, 

hvor det helt overvejende forholder sig sådan, at egnsteatrene fremhæves for deres bidrag 

til decentraliseringen, mens de små storbyteatre får tildelt rollen som kunstnerisk alternativ. 

Samtidig er egnsteatrene med deres forankring i det kulturelle demokrati udtryk for en type 

teaterorganisationer, der både producerer professionelle forestillinger – det er deres 

primære aktivitet – og som derudover også stadig varetager sekundære aktiviteter som 

samarbejde med amatører og dramapædagogiske tiltag. Netop denne kombination kommer 

i et felt, hvor sidstnævnte vurderes langt lavere end det kunstneriske arbejde, til at have en 

afsmittende effekt på vurderingen af egnsteatrenes professionelle aktiviteter.205

                                                 
205 Denne form for aktiviteter placerer egnsteatrene i det, Mangset (1998, 152ff.) betegner ’det 
kulturdemokratiske delfelt’, hvor en del af den symbolske kapital er politisk og dermed heteronom, hvilket 
giver problemer i forhold til en ’ren’ kunstautonom anerkendelse. 

 Et andet 

element, der spiller en rolle i forhold til egnsteatrenes placering i den heteronome del af 

feltet, er forholdet til publikum. For såvel børneteaterforestillinger som den populære del af 

repertoiret er der tale om teaterformer, der er produceret med publikum for øje (Hoogland 

2005, 239 og 259). Dette vurderes negativt i det kunstneriske felt, hvor en avantgardistisk 

utilgængelighed giver kunstnerisk status. Uanset hvor eksperimenterende børneteatret er, 

vil det altid ved netop at fremtræde som ’børneteater’ signalere, at det er en teaterform, der 

er henvendt til og tager hensyn til sin målgruppe. Det er ud fra et indholdsmæssigt 

perspektiv ikke kunstnerisk ufrugtbart, men ud fra en forståelse af kunstnerisk anerkendelse 

som symbolsk kapital i Bourdieusk forstand er det med til at gøre det svært for såvel 

børneteatret som de populære forestillinger at opnå kunstnerisk anerkendelse (Bourdieu 

1993, 46). Her er egnsteatrene i den situation, at de i de fleste tilfælde er placeret i et mindre 

lokalsamfund, hvilket har konsekvenser for publikumsgrundlaget. Det betyder, at en del 

egnsteatre faktisk tager opgaven med at nå et bredt publikum alvorligt. Ud fra et æstetisk 

forankret kvalitetsbegreb, som denne afhandling har anlagt, betyder det ikke nødvendigvis 

dårlige forestillinger, og hos mange egnsteatre foregår der et stort 

publikumsudviklingsarbejde, hvor teatret formår både at være eksperimenterende og bredt 
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appellerende i lokalsamfundet. Ikke desto mindre synes det vanskeligt at få dette anerkendt 

i det samlede teaterfelt. 

Egnsteaterordningen var i sin oprindelse udtryk for en ordning, hvor der var en 

overensstemmelse mellem det kunstneriske og det kulturpolitiske. Der var faktisk tale om 

en ny kunstnerisk bevægelse, som søgte det lokale engagement, og som i sit kunstneriske 

arbejde tog udgangspunkt i den lokale situation. På dette tidspunkt kan man forstå 

egnsteatrene som de kætterske fornyere i det kunstneriske felt – som den nye udvikling, der 

udfordrer den etablerede forståelse af, hvad kunsten er, og hvordan kunstnerisk kvalitet 

skal forstås (Bourdieu 1993, 42). Imidlertid kan det konstateres, at det er en del af det 

kunstneriske felt, at der hele tiden kommer nye kunstneriske udtryksformer, som indtager 

funktionen som de fornyende kættere. I denne proces har egnsteatrene stået mindre stærkt. 

Gruppen af egnsteatre som helhed fremstår ikke som en samlet kunstnerisk bevægelse, og 

egnsteatrene er i forhold til den ortodokse etablerede del af teaterfeltet placeret i en 

marginal position, hvor det har været op til det enkelte egnsteater at udfordre denne 

position. 

Mit kvalitetsbegreb 

I et feltbaseret perspektiv har egnsteatrene altså et særligt kompliceret forhold til begrebet 

om kunstnerisk kvalitet. Denne forståelse af begrebet om kunstnerisk kvalitet er imidlertid 

en kunstintern forståelse, som er en del af det, Nielsen betegnede som ’ekspertkonteksten’ 

(se kapitel 2). I forhold hertil er det værd at bemærke, at min undersøgelse et langt stykke 

hen ad vejen faktisk fremhæver egnsteatrenes kunstneriske kvalitet. Samtidig er det værd at 

fastholde, at det kvalitetsbegreb, jeg har præsenteret her i afhandlingen, faktisk helt eksplicit 

er koblet op på centrale kulturpolitiske målsætninger. Den påpegning af kvalitetsbegrebets 

funktion i magtspillet internt i det kunstneriske felt, der ligger i en sociologisk tilgang til 

kunsten, er på mange måder en udfordring til hensigten om at formulere et kulturpolitisk 

relevant kvalitetsbegreb. Men det gør det for mig at se snarere mere end mindre relevant 

faktisk at gøre det. Det har eksplicit været denne afhandlings intention at placere sig inden 

for det, jeg valgte at betegne ’den æstetiske tradition’, hvor den kunstneriske kvalitet er 

knyttet til det særlige erkendelsespotentiale, som denne har i et moderne, uddifferentieret 
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samfund. Det var med dette udgangspunkt, jeg diskuterede kvalitetsbegrebet ud fra 

Langsted, Hannah og Larsen, Nielsen og Van Maanen og kom frem til et kantiansk 

forankret begreb om æstetisk erfaring. I diskussionen af dette begrebs status påpegede jeg i 

forlængelse af dele af den sociologisk funderede kritik, som såvel Bourdieu som Susan 

Bennett er eksponenter for, at kvalitetsbegrebet i en kulturpolitisk sammenhæng indgår i en 

kompleks relation til begrebet om kulturel mangfoldighed, der på den ene side synes at 

afmontere kvalitetsbegrebets relevans og på den anden side skaber en situation, hvor 

behovet for kvalitetsbegrebets funktion som et muligt sammenlignende og eksplicit 

værdisættende begreb synes påtrængende. 

I tilknytning til denne diskussion, som har principiel kulturpolitisk karakter, har det 

været afgørende også i et analytisk perspektiv, at kvalitetsbegrebet og den 

forestillingsanalytiske metode har været så tilpas rummelig, at kvalitetsbegrebet ikke 

fremstod som et poetologisk begreb knyttet til bestemte teatrale konventioner. Jeg mener, 

at afhandlingens analyser og vurderinger fremviser netop denne genre- og 

konventionsmæssige bredde, og desuden peger på, at den analytiske tilgang til 

teaterforestillinger, som afhandlingen skildrer, har en bred anvendelighed. 

Kulturpolitiske implikationer 

En afhandling, som indgår meget direkte i en kulturpolitisk kontekst, kan dårligt undgå at 

indgå i en eller anden form for påvirkningsrelation til sit analyseobjekt – hvilket især blev 

tydeligt, da egnsteaterordningen kom i teaterpolitisk fokus. Jeg har gennem mit arbejde 

med afhandlingen og særligt i kontakten til de forskellige egnsteatre – herunder naturligvis 

især Holbæk Teater og Randers EgnsTeater – mødt en stor velvillighed og interesse for mit 

projekt. I forhold til ovenstående beskrivelse af egnsteatrenes dårlige vilkår for at opnå 

kunstnerisk anerkendelse er der ingen tvivl om, at en del af denne samarbejdsvilje har været 

koblet sammen med et ønske om, at afhandlingen kunne bidrage til netop en kunstnerisk 

anerkendelse. Interessen for mit projekt har klart været en fordel, fordi den i mange tilfælde 

har åbnet døre og givet adgang til empirisk materiale. Men den kan måske også betragtes 

som et problem for afhandlingens videnskabelige status: Hvilken betydning har det, at 

alene det at skrive en afhandling om et bestemt kulturpolitisk område i sig selv har en 
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legitimerende effekt? Hvis en forskningsmæssig interesse for et bestemt kulturpolitisk 

område i sig selv kan virke legitimerende, hvordan forholder man sig så til det? Langsted 

har beskrevet den kulturpolitiske forskning som en ’bermudatrekant’, hvor denne form for 

indlejring i magtkampe kan synes uundgåelig (Langsted, 2005a). Jeg har for mit 

vedkommende bestræbt mig på forholde mig kritisk og selvrefleksivt til dette. I den 

anledning er det værd at holde fast i, at afhandlingens intentioner om at foretage en 

kvalitetsvurdering af egnsteatrene faktisk aldrig har taget for givet, at området var præget af 

kunstnerisk kvalitet. Det har hele tiden været en mulighed, at såvel enkelte forestillinger 

som hele teatre og landskabet som sådan ville blive vurderet negativt.  

Min analyse rummer en række faktuelle og udredende aspekter, som under alle 

omstændigheder vil kunne have en kvalificerende effekt på den kulturpolitiske debat. Det 

gælder eksempelvis de analyser af forholdet mellem det kommunale og det statslige niveau, 

der er et gennemgående fokus i såvel de to casestudier som i afhandlingens analyser af 

egnsteaterpolitikken og -landskabet. Den form for stereotyp værdisætning, der ligger i en 

klar ansvarsfordeling mellem det statsliges fokus på kvalitet og det kommunale niveaus 

fokus på folkelighed og lokal forankring, synes at modsiges af et langt mere komplekst 

forhold. Dels kan den lokale forankring bidrage til den kunstneriske kvalitet, og dels synes 

kommunerne generelt at prioritere kunstnerisk kvalitet, hvilket dog kan være svært at 

efterleve, for så vidt de mangler muligheden for at foretage kunstfaglige vurderinger.  

Jeg har som en del af min begrebslige diskussion inddraget Ønskekvistmodellen, og 

det er i den forbindelse værd at påpege, at i modsætning til Ønskekvistprojektet, så har min 

afhandling ikke har et eksplicit anvendelsesorienteret formål. Langsted, Hannah og Larsens 

forskningsprojekt havde til formål at komme med et anvendeligt bud på en 

evalueringsmodel; og efterfølgende er Ønskekvistmodellen da også blevet anvendt dels i 

Århus Kommune, hvor det oprindeligt var tiltænkt, men også i andre sammenhænge. I 

forhold hertil er mine diskussioner omkring begrebet kunstnerisk kvalitet ikke 

formålsrettede, og en del af de æstetetikteoretiske diskussioner, jeg rejser i kapitel 2, 

fremstår som noget andet end et tilgængeligt og letkommunikerbart bud på en simpel 

evalueringsmodel. Det gør det, fordi jeg har fundet det nødvendigt som en del af 

afhandlingen at inddrage æstetikteoretiske overvejelser, som på en mere grundlæggende 
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måde italesætter det store og komplicerede, men også kulturpolitisk relevante spørgsmål 

’Hvad kan kunsten?’. Det fraværende anvendelsesperspektiv har gjort det muligt for mig at 

fastholde kompleksiteten, samtidig med at det har været vigtigt for mig hele tiden at sikre, 

at de æstetikteoretiske diskussioner i sidste ende mundede ud i et begreb, der var analytisk 

anvendeligt – fordi dette var forudsætningen for, at jeg blev i stand til det, som måske har 

været afhandlingens afgørende intention: faktisk at anvende et sådant begreb om 

kunstnerisk kvalitet til en konkret vurdering af forestillingerne. Det er især lykkedes i kraft 

af receptionsæstetikkens medierende position mellem forestilling og recipient; en 

mediering, der kulturpolitisk set er så vigtig at holde fast i, fordi det er helt afgørende, at vi 

kulturpolitisk støtter kunsten for borgernes skyld. Det er netop dette forhold, der får 

Vestheim til at karakterisere al kulturpolitik som instrumentel (2007), men her vil jeg holde 

fast i den overordnede sondring mellem en æstetisk og en instrumentel tradition, som jeg i 

forlængelse af Belfiore og Bennett (2008) skildrede det i kapitel 2, hvor jeg også relaterede 

denne sondring til de forskellige kulturpolitiske strategier, der har karakteriseret den 

moderne kulturpolitik, og som på hver sin måde har forholdt sig til kunstens 

samfundsmæssige værdi. 

Egnsteaterordningen nu 

Helt afslutningsvis er det værd kort at overveje, hvordan fremtiden for egnsteatrenes 

kunstneriske kvalitet ser ud. Det er endnu et af de spørgsmål, som vanskeligt lader sig 

besvare. Der er under alle omstændigheder kunstnerisk potentiale i et område, der markerer 

sig, ikke mindst i kraft af sin mangfoldighed, og hvor mange af egnsteatrene står 

kunstnerisk stærkt. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke produceres dårlige forestillinger, 

eller at der ikke er enkelte teatre, der står svagt; og her vil egnsteaterkonsulenternes ansvar 

over for en national vurdering af den kunstneriske kvalitet have sin berettigelse. 

Men der er også en lang række kulturpolitiske udfordringer knyttet til ordningens 

aktuelle situation: Det er allerede nu tydeligt, at rammestyringen medfører en turbulent 

situation på området, og at denne turbulens i høj grad er et resultat af en fordelingspolitisk 

kamp mellem stat og kommuner og mellem udgifter til teater og udgifter til alt muligt andet 

på det kommunale budget. Denne kamp har ikke noget med det kunstneriske niveau at 
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gøre, men nødvendiggør, at egnsteatrene legitimerer sig og deltager aktivt i det lokale 

politiske spil i højere grad end tidligere. Den nyeste udmelding på det landspolitiske område 

er, at de statslige udgifter til egnsteaterområdet fastfryses på 2009-niveau i perioden 2010-

2015.206

Det lader til, at kulturminister Carina Christensen fastholder, at der aldrig tidligere 

har været givet så mange penge til egnsteatrene som nu, og at hun dermed ser det statslige 

ansvar udelukkende i relation til de samlede område. Her indikerer hun, at fremtiden nok 

bliver større og færre teatre: 

 Det har under den afsluttende redigering af afhandlingen betydet, at der igen 

foregår en politisk diskussion om egnsteaterordningen. 

”Jeg tror ikke, det her handler om, at vi skal have så mange egnsteatre som 
muligt, men også om at vi skal sikre, at de egnsteatre, vi har, er nogle gode 
egnsteatre, som rent faktisk leverer høj kvalitet. […] Jeg kunne jo også spørge 
dem [kommunerne]: Har vi egnsteatre nok? Kunne I samarbejde lidt mere og så 
bruge det til at højne kvaliteten på det enkelte egnsteater i stedet for?” (Carina 
Christensen i DR2, 14/8 2009) 

Det ændrer dog ikke ved, at den nuværende ordning ikke fungerer, og at 

egnsteaterlukninger, så længe ordningen fortsætter, ikke vil være begrundet i kunstnerisk 

kvalitet, men derimod være præget af politiske tilfældigheder og stor usikkerhed. 

Kulturministerens udmelding om færre og større egnsteatre svarer for så vidt til analysen i 

kapitel 7 af, at de mindste egnsteatre i dag er meget pressede ressourcemæssigt, og at det 

kan betragtes som et fælles statsligt og kommunalt ansvar at sikre ordentlige rammer for 

kunstnerisk produktion, herunder et forhøjet minimumsbeløb. På den anden side er der 

ingen tvivl om, at hvis der for alvor skal ændres på de meget stramme produktionsvilkår, vil 

en forhøjelse af støttebeløbet være i en størrelsesorden, som også kommer til at ramme 

kunstnerisk værdifulde teatre. Det gælder især nogle af de små, men specialiserede 

egnsteatre, der i kraft af ordningens relativt frie rammer har formået at kombinere lokale 

aktiviteter og turnevirksomhed. I et fremtidigt perspektiv er det værd at fastholde den 

                                                 
206 ”Som led i Aftale om forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på 2009-prisniveau” 
(Finansministeriet, anm. til konto 21.23.48, 2010 (finanslovforslag)). 
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analyse af en stadigt stigende institutionaliseringsgrad, som afhandlingen har præsenteret. I 

den forbindelse kan en forhøjelse af minimumsstøttegrænsen let medføre en yderligere 

institutionalisering og ensretning af egnsteaterbegrebet. Det vil hæmme mulighederne for at 

føre kulturpolitik med udgangspunkt i den lokale kulturelle situation og det enkelte teater, 

samt for, at egnsteatrene også i fremtiden udgør et kunstnerisk værdifuldt bidrag til 

mangfoldigheden i dansk teater. Det aktuelle økonomiske pres på kommunerne vil enten 

komme til at betyde teaterlukninger eller en yderligere faldende refusionsprocent, hvilket vil 

rykke ved det fælles kommunale og statslige ansvar for egnsteatrene, som ellers kan siges at 

have medvirket til at bevare den kunstneriske mangfoldighed og den lokale forankring i 

kombination med et generelt højt kunstnerisk niveau og rimelige produktionsmæssige 

betingelser. Dette er en sårbar kombination, jævnfør denne afhandlings diskussioner af 

kunstnerisk kvalitet, ikke mindst i relation til decentralisering og mangfoldighed.
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Summary: Theatre Art and Theatre Policy 

An Analysis of the Relationship between the Cultural-Political 

Framework and Artistic Quality of Danish Local Theatres 

Artistic quality is among the highest priorities in today’s cultural policy, but there is a 

remarkable lack of knowledge when it comes to the ways in which cultural policy can 

stimulate the development of artistic quality. In my dissertation, I examine the concept of 

artistic quality and the ways in which it is influenced by the framework of cultural policy. 

To answer this complex question, I include elements of aesthetic theory, cultural policy 

research, organization theory, and performance analysis. As such, the combination of 

various theoretical approaches reflects a fundamental assumption that the relationship 

between cultural policy and artistic quality is of a complex and often indirect nature. The 

dissertation’s empirical material consists of the Danish local theatre system, which 

encompasses small professional theatres located outside of the four largest cities in 

Denmark and governmentally funded by both state and one or more municipalities. This 

system is analyzed from a cultural-political, artistic, and organizational perspective. A 

central part of the analysis is the case studies of Randers EgnsTeater and Holbæk Teater, 

which are presented with the objective of examining the specific relationship between the 

local political level and the individual local theatre. 

I begin the discussion of the concept of artistic quality by introducing a historical 

contextualization resting on Eleonora Belfiore and Oliver Bennett’s The Social Impact of the 

Arts (2008). Based on their intellectual history of ideas, I extract five different traditional 

ways of perceiving the relationship between art and society: the skeptic, the purposeless, 

the aesthetic, the instrumental, and the sociological. From this, I proceed to present the 

fundamental strategies of cultural policy from the 1960s until the present and place my own 

concept of artistic quality within the aesthetic tradition, in which art’s function in modern 

society is linked to its distinct potential for knowledge and observation. With this as a 

starting point, I discuss the position of artistic quality in modern cultural policy. I include 

Henrik Kaare Nielsen’s (1996; 2001) three contexts for quality: the expert context, the 

political-economic context, and the participant context, and I point out the need to discuss 
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the relationship between quality and pluralism in modern cultural policy. I thus argue for 

the importance of maintaining the complexity of this relationship as a condition for the 

political relevance of the objective of artistic quality. 

Following this general positioning of my project, I present my specific definition of 

artistic quality as it is applied throughout the dissertation. I use as my starting point three 

different definitions of the concept in a cultural-political context: the IAN-model, with its 

three parameters intention, ability, and necessity, by Langsted, Hannah and Larsen (2003), 

Henrik Kaare Nielsen’s (1996) concept of artistic quality as a potential aesthetic experience, 

and Hans van Maanen’s (2004) concept of artistic quality as a renewal of perception 

schemes. The discussion of these concepts then leads to my formulation of a concept of 

artistic quality within a cultural-political context – namely that of aesthetic experience.  

In and of itself, this concept indicates an important relationship between 

performance and spectator, and I consequently point to reception aesthetics as a useful 

analytical-methodological approach to analyzing the artistic quality of the performances. In 

my discussion of reception aesthetics and the consequences of using it as a methodological 

approach to the evaluation of artistic quality, I include a sociological perspective pointing 

to the need for insisting on the importance of artistic pluralism within the cultural-political 

discussion of artistic quality. By maintaining a distinction between aesthetic analysis and 

personal taste, as propounded by Morten Kyndrup (2008), I argue for the relevance of 

analytically based evaluation criteria, and hence for the performance as an independent and 

relevant element in a cultural-political perspective. I conclude the theoretical discussion of 

the concept of artistic quality by presenting Wilmar Sauter’s (2000) model of theatrical 

communication as a performance analysis methodology that is useful in the context of the 

dissertation. 

Having thus formulated and discussed my concept of artistic quality in the context of 

cultural policy I address some of the methodological reflections and choices related to the 

dissertation’s empirical material and my analytical approach. The analytical chapters employ 

a broad variety of methods, ranging from document studies to interviews and participant 

observation in connection with the two cases, Randers EgnsTeater and Holbæk Teater. I 

use the so-called Leavitt-Ry model (Ry and Nielsen 2002), which describes the relationship 
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between different variables within an organization and in the relationship between the 

organization and its surroundings. In addition, I present three different models for theatre 

organization: the institutional theatre, the group theatre, and the project theatre (Gran 

1996). 

The objective of the two analyses of Randers EgnsTeater and Holbæk Teater, 

respectively, is to examine as closely as possible the influences of the political frameworks 

on the local theatre system. Given the inherent local differences between the two theatres, 

these influences will necessarily differ and be determined by a specific local situation. This 

is especially caused by the fact that the local theatres are politically decentralized and 

governed by the individual municipalities, which means that the cultural-political objectives 

of the individual local theatre are formulated on a local level. Hence a primary focus in the 

chapters on Randers EgnsTeater and Holbæk Teater is the relationship between the theatre 

and the municipality. Another focus revolves around my perception of how it is even 

possible to analyze the relationship between cultural policy and artistic quality in general: 

considering the artistic diversity within the field of local theatres, the influence is 

undoubtedly not of a direct nature. One of the most remarkable cultural-political results of 

the introduction of the local theatre system in Danish theatre policy is the fact that it has 

turned out to be a system accommodating a diversity of theatres. One of the indirect ways 

in which I expect the political framework to influence the artistic standards of the local 

theatres is on the organizational level. The system’s narrow economic framework is in itself 

limiting to the artistic work, and regardless of their specific artistic profile, the local theatres 

are relatively small theatre organizations. Focusing on the organizational aspect thus allows 

me to investigate the pros and cons of being a small, decentralized theatre organization. In 

connection with the overall focus of the dissertation, this perspective is then linked to the 

evaluation of the two theatres’ artistic quality, which is based partly on a general 

introduction to each theatre’s artistic profile and partly on analyses of three performances 

from each theatre. 

Following this close look at the political, organizational, and artistic conditions of 

two local theatres, I shift my perspective to the general level, presenting a historical analysis 

of the development of the local theatre system since its introduction into the Danish 
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Theatre Act in 1980. Including the origin and development of the local theatre system 

allows me to focus on the general objectives of the system and how these objectives have 

changed through the years. In this diachronic perspective, it becomes clear that the origin 

of the local theatre system is to be found within the cultural-political strategy called 

‘cultural democracy,’ which, especially during the 1970s, questioned the bourgeois concept 

of the classic art forms constituting the field of cultural policy. This also caused a shift in 

the decentralization objectives, which are among most important objectives of the local 

theatre system. This can be described as a shift from a cultural decentralization aiming at 

creating equal opportunities for all citizens, to a political decentralization aiming at 

diffusing power and involving citizens in policy-making (Kawashima, 2004 (1996)). In the 

analysis of particularly the political debates concerning the changes to the local theatre 

system within national theatre policy, it becomes apparent that there is a significant 

ambivalence toward the cultural-political impact of the local theatre system, and that this 

ambivalence has given rise to the recent questioning of the national importance of the local 

theatres. This can be related to the discussion of artistic quality and the dominant view that 

the national justification for the local theatres is decentralization rather than artistic quality. 

This situation in general, and especially the introduction of a national evaluation practice 

for the local theatres, is, of course, highly relevant for the dissertation’s overall research 

question. 

Following the diachronic analysis of the local theatres in a national cultural-political 

perspective, I return to a synchronic analysis of the field of local theatres at present. I 

combine organizational, political, and artistic aspects of the local theatre situation in an 

approach that in many ways can be considered parallel to the two case studies, and which 

provides an overall perspective on the framework of the individual local theatres. Central 

themes are the relationship to the municipal authorities, national exposure, economic 

limitations and production conditions, as well as the relationship between the local, 

national, and international levels. An analysis of the current contracts for all 34 existing 

local theatres is included in order to show the actual political situation of the individual 

local theatres. Presentations and discussions of specific performances are included 

throughout the analysis, thus providing insights into the artistic standard and the artistic 

diversity within the field of local theatre. This analysis illustrates how the political 
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framework influences the actual local theatre situation, and it becomes apparent how the 

historical changes to the system have caused a situation in which older political objectives 

still influence the field today. Furthermore, it becomes clear that the shared cultural-

political responsibility for this system between the state and the municipal level has had a 

significant impact on the local theatres. 

Proceeding from this broad overview of the present artistic and cultural-political 

situation for the local theatres, I conclude the dissertation by summing up the cultural-

political perspectives and how these influence the artistic quality of the local theatres. Here, 

I offer my take on how the various parts of my analysis have contributed to answering the 

overall question of how cultural policy influences artistic quality. 
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Referat: Teaterkunst og teaterpolitik 

Kunstnerisk kvalitet er en af de højest prioriterede kulturpolitiske målsætninger i dag, 

men når det kommer til viden om, hvordan de kulturpolitiske rammer kan stimulere 

udviklingen af kunstnerisk kvalitet, er den fraværende. I afhandlingen undersøger jeg 

begrebet kunstnerisk kvalitet, og hvordan de kulturpolitiske rammer kan siges at påvirke 

denne. For at besvare dette komplekse spørgsmål inddrager jeg i afhandlingen elementer 

fra både æstetikteori, kulturpolitisk forskning, organisationsteori og forestillingsanalyse. 

Som sådan kommer afhandlingens teorivalg til at afspejle en helt grundlæggende 

forventning om, at sammenhængene mellem det kulturpolitiske og det kunstneriske er 

komplekse og ofte indirekte. Afhandlingens empiri består af egnsteaterordningen, som 

støtter små professionelle teatre uden for de fire største byer, der er støttet af såvel en eller 

flere kommuner som staten. Ordningen analyseres kulturpolitisk, organisatorisk og 

kunstnerisk, og en central del af denne analyse er de to casestudier Randers EgnsTeater og 

Holbæk Teater, som afhandlingen præsenterer ud fra en intention om at undersøge det 

konkrete samspil mellem det politiske niveau og det enkelte egnsteater.  

I diskussionen af begrebet kunstnerisk kvalitet lægger jeg ud med en historisk 

kontekstualisering ud fra Eleonora Belfiore og Oliver Bennetts The Social Impact of the Arts 

(2008). Ud fra deres idehistoriske fremstilling uddrager jeg fem forskellige traditioner for at 

forstå sammenhængen mellem kunst og samfund: den skeptiske, den formålsløse, den 

æstetiske, den instrumentelle og den sociologiske. I forlængelse heraf præsenterer jeg de 

grundlæggende strategier for kulturpolitikken i perioden fra omkring 1960 til i dag og 

indplacerer afhandlingens kvalitetsbegreb inden for den æstetiske tradition, hvor kunstens 

samfundsmæssige potentiale er knyttet til dens særlige erkendelses- og iagttagelsesmulighed. 

Med dette som udgangspunkt diskuterer jeg kvalitetsbegrebets position i kulturpolitikken. 

Jeg inddrager her Henrik Kaare Nielsens (1996; 2001) tre kontekster for kvalitet: 

ekspertkonteksten, den politisk-økonomiske kontekst og deltagerkonteksten. I forlængelse 

heraf peger jeg på nødvendigheden af også at diskutere kvalitetsbegrebet i forhold til 

begrebet om pluralisme. Her argumenterer jeg for relevansen af at fastholde 
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kompleksiteten i denne relation som en betingelse for den kulturpolitiske relevans af 

målsætningen om kunstnerisk kvalitet.  

Efter denne overordnede positionering af mit projekt kommer jeg ind på den 

konkrete præsentation af mit kvalitetsbegreb. Her tager jeg udgangspunkt i tre forskellige 

forståelser af dette begreb i en kulturpolitisk kontekst: Langsted, Hannah og Larsens 

Ønskekvistmodel (2003) med dennes tre parametre, kunnen, villen og skullen, Henrik 

Kaare Nielsens (1996) begreb om kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaringspotentiale og 

Hans van Maanens (2004) begreb om den kunstneriske oplevelse som en sanselig 

udfordring af recipientens perceptionsskemaer. Herudfra formuleres afhandlingens eget 

bud på kunstnerisk kvalitet som æstetisk erfaring. 

Dette begreb peger i sig selv på en afgørende relation mellem forestilling og tilskuer 

og har som konsekvens, at jeg i min analytisk-metodiske diskussion peger på 

receptionsæstetikken som en hensigtsmæssig tilgang til en bestemmelse af den kunstneriske 

kvalitet ved en forestilling. I diskussionen af receptionsæstetikken og konsekvenserne af at 

anvende denne som grundlag for en vurderende tilgang til værkerne inddrages et 

sociologisk perspektiv, som peger på vigtigheden af at fastholde 

mangfoldighedsdiskussionens relevans for kvalitetsbegrebets kulturpolitiske status. Trods 

dette fastholder jeg med Morten Kyndrups (2008) skelnen mellem æstetisk analyse og 

smagsdom relevansen af analytisk baserede kvalitetskriterier og dermed af forestillingen 

som et selvstændigt og væsentligt element i et kulturpolitisk perspektiv. Til sidst i den 

teoretiske diskussion af begrebet om kunstnerisk kvalitet peger jeg på Wilmar Sauters 

(2000) model for den teatrale kommunikation som et forestillingsanalytisk udgangspunkt 

for afhandlingen. 

Efter således at have formuleret mit bud på et kvalitetsbegreb i en kulturpolitisk 

kontekst tager jeg i kapitel 3 fat i nogle af de metodiske overvejelser og valg, der er knyttet 

til empirien i min afhandling og til de analysemetoder, jeg anvender. Der er i afhandlingens 

analytiske kapitler inddraget såvel en del politiske dokumenter som interviewmateriale og 

egne observationer i forbindelse med samarbejde med de to teatre, der udgør afhandlingens 

cases: Randers EgnsTeater og Holbæk Teater. Disse to vil blive præsenteret i henholdsvis 

kapitel 4 og 5. Det er også i dette kapitel, jeg introducerer nogle af de grundlæggende 
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organisationsteoretiske perspektiver, som jeg anvender i analyserne af de to teatre. Her 

tager jeg udgangspunkt i den såkalde Leavitt-Ry-model, der skildrer sammenhængen 

mellem forskellige variabler i organisationer og i forholdet mellem en organisation og dens 

omverden (Ry og Nielsen 2002). Derudover præsenterer jeg tre forskellige modeller for 

teaterorganisering: institutionsteatret, gruppeteatret og projektteatret (Gran 1996).  

De to analyser af henholdsvis Randers EgnsTeater og Holbæk Teater har til hensigt 

at komme så tæt som muligt på konsekvenserne af de politiske rammer for 

egnsteaterordningen. I og med at der er tale om to forskellige egnsteatre, vil de konkrete 

konsekvenser altid være specifikke og knyttet til en bestemt lokal situation. Dette gælder 

især, fordi det er det kommunalpolitiske niveau, der sidder med forvaltningen af 

egnsteatrene, og det derfor er på det lokale kulturpolitiske niveau, egnsteatrene finder deres 

politiske begrundelse. Et afgørende fokus i kapitlerne om Randers EgnsTeater og Holbæk 

Teater er derfor relationen til kommunen. Et andet fokus har at gøre med min opfattelse 

af, hvordan relationen mellem det kulturpolitiske og det kunstneriske overhovedet kan 

fremanalyseres: Med mangfoldigheden i egnsteaterlandskabet in mente er der ingen tvivl 

om, at der ikke er tale om noget direkte påvirkningsforhold – et af de markante 

kulturpolitiske resultater af egnsteaterordningen er netop, at den har været i stand til at 

rumme meget forskellige teatre – og at et af de steder, som jeg formoder, ordningen har en 

indflydelse på, er det organisatoriske plan. Alene de økonomiske rammer sætter deres 

begrænsninger, og uanset forestillingsformat er der tale om relativt små 

teaterorganisationer. Ved at sætte fokus på organisationsperspektivet får jeg derfor 

anledning til at se nærmere på styrkerne og svaghederne ved at være et lille, decentralt 

placeret teater. I forlængelse af afhandlingens overordnede fokus kobles alt dette naturligvis 

op på en vurdering af de to teatres kunstneriske niveau, som dels er baseret på en generel 

beskrivelse af de to teatres kunstneriske profil og dels er forankret i analyser af tre 

forestillinger fra hvert teater.  

Efter således at være gået helt tæt på to egnsteatres politiske, organisatoriske og 

kunstneriske forhold hæver jeg i kapitel 6 blikket. Her introduceres et historisk perspektiv, 

idet jeg ser på, hvordan egnsteaterordningen har udviklet sig siden sin oprettelse i 1980. 

Ved at inddrage ordningens oprindelse får jeg sat fokus på de overordnede målsætninger, 
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som har været indeholdt i ordningen, og får desuden set på den udvikling, der har fundet 

sted. I dette diakrone perspektiv er det centralt for egnsteaterordningen, at den er forankret 

i 1970’ernes kulturpolitiske målsætninger om et kulturelt demokrati, hvor der gøres op med 

en enhedskulturel forestilling om de klassiske kunstarter som det kulturpolitiske område. 

Her sker der også en forskydning i de målsætninger om decentralisering, som er væsentlige 

for egnsteatrene, fra det, der kan betegnes som en kulturel decentralisering, der vægter 

lighed og ensartethed, over mod en politisk decentralisering, der prioriterer 

borgerinddragelse og mangfoldighed (Kawashima 2004). I analysen af især den politiske 

behandling af egnsteaterlovgivningen og af de ændringer af ordningen, som er sket frem til 

i dag, kommer det tydeligt frem, hvordan der i dag kan siges at eksistere en betydelig 

ambivalens i forhold til egnsteaterordningens kulturpolitiske betydning, der især aktuelt 

medvirker til, at ordningen har en problematisk indplacering i den nationale kulturpolitik. 

Dette kan i høj grad relateres til netop kvalitetsdiskussionen og til tendenser til udelukkende 

at se egnsteatrene som varetagere af en decentraliseringsmålsætning, som i disse år står 

mindre stærkt i den nationale kulturpolitiske debat. I den forbindelse, og i forhold til 

afhandlingens overordnede forskningsinteresse, er det naturligvis interessant at se på 

etableringen af en kvalitetsvurderingspraksis på området. 

Efter således at have set på egnsteatrene i et nationalt kulturpolitisk perspektiv 

vender jeg i kapitel 7 tilbage til en synkron tilgang, hvor jeg foretager en analyse af 

egnsteaterlandskabet, som det ser ud aktuelt. Her kommer jeg rundt om egnsteatrenes 

situation såvel kunstnerisk som kulturpolitisk og organisatorisk. Hermed er dette kapitel på 

mange måder en pendant til de to cases, der lægger et helhedsperspektiv på rammerne for 

de enkelte egnsteatre. I løbet af kapitlet inddrages centrale problemstillinger som synlighed, 

forholdet til de lokale myndigheder, økonomiske rammer og produktionsbetingelser samt 

forholdet mellem det lokale, det nationale og det internationale. Som en del af dette kapitel 

indgår en analyse af de konkrete, gældende egnsteateraftaler for samtlige egnsteatre, som 

altså giver et præcist billede af de formelle rammer for samarbejdet med det lokalpolitiske 

niveau. Løbende i kapitlet vil der også blive præsenteret og diskuteret eksempler på 

forestillinger produceret af de forskellige egnsteatre, hvilket er med til at give et indblik i 

det kunstneriske niveau og den kunstneriske mangfoldighed i egnsteaterlandskabet. I dette 

kapitel bliver de kulturpolitiske betingelser, som er fremdraget af analysen i kapitel 6, 
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forholdt til deres reelle konsekvenser i egnsteaterfeltet. Her bliver det tydeligt, hvordan 

aflejringen af forskellige kulturpolitiske målsætninger præger feltet i dag, og at statens og 

kommunernes fælles kulturpolitiske ansvar for ordningen har haft afgørende betydning for 

egnsteatrene. 

Ud fra dette brede øjebliksbillede af den kunstneriske og kulturpolitiske situation for 

egnsteatrene afslutter jeg i kapitel 8 med en overordnet opsummering, som peger på de 

kulturpolitiske perspektiver og deres konsekvenser for det kunstneriske arbejde på 

egnsteatrene. Jeg vil her komme med et bud på, hvad mine forskellige delanalyser kan sige i 

forhold til afhandlingens overordnede spørgsmål om, hvordan de kulturpolitiske rammer 

påvirker den kunstneriske kvalitet. 
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Betænkning (Folketingstidende 1995-96, B, s. 341-344) 
Anden behandling (Folketingstidende 1995-1996, F, s. 3726-3727) 
Tredje behandling (Folketingstidende 1995-96, F, s. 3957) 
Loven som vedtaget (Folketingstidende 1995-96, C, s. 297) 

 

Lov nr. 1104 af 29/12 1999 (Lov om regionale kulturaftaler). Indarbejdet i Teaterloven i 
Lovbekendtgørelse nr. 91 af 7/2 2000 
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Lov nr. 145 af 25/3 2003 (Lov om ændring af forskellige love som følge af 
sammenlægningen af de bornholmske kommuner). Indarbejdet i Teaterloven i 
Lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29/11 2003 
 
Lov nr. 519 af 21/6 2005 (Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af 
kommunalreformen for så vidt angår teaterområdet) 

Lovforslag nr. L 50, skriftlig fremsættelse 24/2 2005 
Første behandling 
Høringssvar 
Betænkning 
Ændringsforslag nr. 5 og 6 af 8/6 2005 uden for betænkningen af 
kulturministeren  
Anden behandling 9/6 2005 
Tredje behandling 16/6 2005 
Loven som vedtaget 16/6 2005  

 

Lov nr. 460 af 23/5 2007 Lov om ændring af teaterloven (revision af egnsteaterordningen) 
Lovforslag nr L 139. Forslag til lov om ændring af teaterloven (revision af 
egnsteaterordningen), skriftlig fremsættelse 31/1 2007 
Første behandling 9/2 2007 
Betænkning 18/4 2007 
Anden behandling 24/4 2007 
Tredje behandling 3/5 2007 
Loven som vedtaget 3/5 2007 

 

Lovbekendtgørelse nr. 780 af 23/6 2009 (gældende lovbekendtgørelse) 

Bekendtgørelser: 

BEK nr. 628 af 28/6 1996. Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunernes og 
amtskommunernes driftstilskud til egnsteatre. 

BEK nr. 364 af 26/4 2006. Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners driftstilskud til 
egnsteatre. 

BEK nr. 1404 af 7/12 2007. Bekendtgørelse om egnsteatre (Egnsteater-bekendtgørelsen). 
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Beslutningsforslag 

Lovforslag B 113 Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre den faste statslige 
refusion på 50 pct. til egnsteatrene (fremsat af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif 
Lahn Jensen (S) Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus Prehn (S) og Lise von Seelen (S)) 

 Fremsat 27/2 2009 
 Førstebehandling 14/4 2009 
 Betænkning 6/5 2009 

Samrådsspørgsmål 

Samrådsspørgsmål nr. K kulturudvalget 14/11 2006 stillet af Per Clausen (Enh.), 
besvaret af kulturministeren i åbent samråd (mundtligt) 22/11 2006: ”Vil ministeren 
redegøre for konsekvenserne af den nye støtteordning for egnsteatrene, som 
regeringspartierne har aftalt med Dansk Folkeparti i forbindelse med 
finanslovsforhandlingerne?”  
 
Samrådsspørgsmål E kulturudvalget 8/10 2007 stillet af Mogens Jensen (S), besvaret i 
åbent samråd 7/11 2007 (mundtligt): ”Vil ministeren redegøre for, hvordan 
regeringen vil sikre, at egnsteatrenes økonomi og kvalitet ikke forringes som følge af 
regeringens omlægning af teatrenes refusionsordning?”  
 
Samrådsspørgsmål R Kulturudvalget 13/5 2008, Stillet af Simon Emil Amnitzbøll 
(R)13/5 2008, besvaret af kulturministeren 28/5 2008 (mundtligt): ”Hvad har 
ministeren tænkt sig at gøre for at redde økonomien i de danske egnsteatre, nu hvor 
det er blevet meldt ud, at refusionsprocenten for egnsteatre bliver så lav som 38 pct. 
imod tidligere 50 pct., og da dette med sikkerhed vil belaste de kommunale budgetter 
i helt urimelig grad, og da vi i yderste konsekvens risikerer teaterlukninger?” 

Samrådsspørgsmål S Kulturudvalget 13/5 2008, Stillet af Per Clausen (Enh.)13/5 
2008, besvaret af kulturministeren 28/5 2008 (mundtligt): ”Hvad har ministeren 
tænkt sig at gøre for at redde økonomien i de danske egnsteatre, nu hvor det er 
blevet meldt ud, at refusionsprocenten for egnsteatre bliver så lav som 38 pct. imod 
tidligere 50 pct., og da dette med sikkerhed vil belaste de kommunale budgetter i helt 
urimelig grad, og da vi i yderste konsekvens risikerer teaterlukninger?” 

Samrådsspørgsmål T Kulturudvalget 13/5 2008, Stillet af Per Clausen (Enh.) 13/5 
2008, besvaret af kulturministeren 28/5 2008 (mundtligt): ”Hvordan forestiller 
ministeren sig, at kommunerne skal kunne kompensere for statens reducerede tilskud 
til egnsteatrene uden, at det går ud over andre kulturområder i en situation, hvor 
staten lægger stramme rammer for kommunernes økonomi, og hvor ministeren ikke 
viser nogen vilje til at opprioritere kulturområdet på statens budgetter?” 

Samrådsspørgsmål U Kulturudvalget 13/5 2008, Stillet af Per Clausen (Enh.) 13/5 
2008, besvaret af kulturministeren 28/5 2008 (mundtligt): ”Forestiller ministeren sig, 
at kommunerne fremover skal bære en større andel af de samlede offentlige udgifter 
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til kulturområdet, og er de nedskårne statslige bevillinger til egnsteatrene et udtryk for 
dette?” 

§20 Spørgsmål 

§20 spørgsmål nr. S 758 stillet 10/11 2006 af Elsebeth Gerner Nielsen (R), besvaret 
15/11 2006 af kulturministeren: ”Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge der 
ifølge Kunststyrelsens prognose vil gå til egnsteatre i 2007 og 2008 med den 
nuværende lovgivning, og sammenligne dette beløb med det af DF og regeringen 
afsatte beløb i finanslovforslaget for 2007?”  

 
§20 spørgsmål nr. S. 763, stillet 10/11 2006 af Elsebeth Gerner Nielsen (R), besvaret 
15/11 2006 af kulturministeren: ”Vil ministeren redegøre for, hvorledes regeringen 
vil sikre, at der fortsat spilles teater uden for de store byer, efter at regeringen og 
Dansk Folkeparti reelt har stoppet for kommunernes frie adgang til etablering af 
egnsteatre, og efter at det turnerende teater har mistet Privat Teatrets produktioner, 
samtidig med at fremtiden for Det Danske Teater er uvis?”  
 
§ 20 spørgsmål nr.  S 984 stillet 22/11 af Holger K. Nielsen (SF), besvaret 1/12 2006 
af kulturministeren: ”Kan ministeren på baggrund af samrådet i Folketingets 
Kulturudvalg den 22. november 2006 garantere, at rammebeløbet til støtte til 
egnsteatre videreføres til næste budgetår, hvis det ikke anvendes fuldt ud et år, så der 
det følgende år bliver flere penge i ordningen?” 
 
§20 spørgsmål nr. S 21 stillet af Mogens Jensen (S), besvaret af kulturministeren, 
5/12 2007: ”Vil ministeren redegøre for det rimelige i, at ministeriet ikke sikrer den 
nødvendige økonomiske udbetaling til landets egnsteatre, hvilket bl.a. har resulteret i, 
at Herning Kommune må lægge penge ud for staten, så Team Teatret kan betale 
lønninger i januar?” 

§ 20 spørgsmål S 1807 stillet af Mogens Jensen (S) 29/5 2008, besvaret af 
kulturministeren 6/6 2008: ”Er ministeren på baggrund af samrådet i Folketingets 
Kulturudvalg den 28. maj 2008 indstillet på at finde en økonomisk løsning for 
egnsteatrenes økonomi i 2009, der genetablerer en statslig refusion på 50 pct.?” 

 

Spørgsmål fra Kulturudvalget 

Spørgsmål 160 stillet af Mogens Jensen (S), 13/5 2008, besvaret af kulturministeren 
27/5 2008: ”Vil ministeren redegøre for, hvor meget hver enkelt egnsteater mister i 
statstilskud i 2009 i forhold til 2008, når den statslige refusionsprocent er blevet 
skåret ned fra 50 pct. til 38 pct.?” 

Spørgsmål nr. 348 19/11 2008 stillet af Mogens Jensen (S), besvaret af 
kulturministeren: ”Hvorfor har ministeren med finanslovaftalen afvist at give en 
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hjælpende hånd til lukningstruede kulturinstitutioner og bl.a. nedskæringsramte 
egnsteatre samt afvist at sikre helt nødvendige frie midler til Kunstrådet?” 
 
Spørgsmål nr. 486 stillet af Leif Lahn Jensen (S) 21/11 2008, besvaret af 
kulturministeren 21/1 2009 (mundtligt): ”Kan ministeren bekræfte, at regeringen 
afskriver sig et medansvar for kulturen i regionerne grundet de store besparelser, der 
er lagt op til i finansloven over for egnsteatrene i 2009?” 
 
Spørgsmål nr. S 489 stillet af Leif Lahn Jensen (S) 21/11 2008, besvaret af 
kulturministeren 21/1 2009 (mundtligt): Hvad vil ministeren gøre for at sikre de små 
egnsteatre fremover? 
 
Spørgsmål nr. 119 12/3 2009 stillet af Mogens Jensen (S), besvaret af 
kulturministeren 19/5 2009: ”Ministeren bedes redegøre for udviklingen i, hvor 
meget henholdsvis staten og kommunerne hver især giver i støtte til egnsteatrene i 
perioden 1999-2009. Tallene ønskes suppleret med endelige regnskabstal for de 
pågældende år samt en indeksering af begge typer tal.” 
 
Spørgsmål nr. 120 12/3 2009 stillet af Mogens Jensen (S), besvaret af 
kulturministeren 19/5 2009: ”Ministeren bedes redegøre for udviklingen i, hvor 
meget landets kommuner hver især giver i støtte til egnsteatre i perioden 1999-2009.” 
 
Spørgsmål nr. 186 24/4 2009 stillet af kulturudvalget, besvaret af kulturministeren 
27/5 2009: ”Ministeren bedes oplyse, hvor mange egnsteatre, der får tilskud fra 
Scenudvalgets [sic] pulje i 2001, 2005 og 2009.” 
 
Spørgsmål nr. 187 24/4 2009 stillet af kulturudvalget, besvaret af kulturministeren 
27/5 2009: ”Ministeren bedes oplyse, hvilke nye egnsteatre, der er oprettet siden 
refusionssatsen blev omlagt fra en fast refusionssats til en afhængig variable 
refusionssats, der fastsættes årligt. 

Spørgsmål nr. 188 24/4 2009 stillet af kulturudvalget, besvaret af kulturministeren 
27/5 2009: Ministeren bedes oplyse, hvor meget kommunerne har bevilget til 
egnsteatre i 2001, 2005 og 2009, herunder ønskes en sammenstilling med statens 
tilskud? 

Spørgsmål nr. 189 24/4 2009 stillet af kulturudvalget, besvaret af kulturministeren 
27/5 2009: Ministeren bedes oplyse, hvad den gennemsnitlige økonomi for 
egnsteatrene har været i 2001, 2005 og 2009 (budget), herunder en underopdeling i 
statslige og kommunale tilskudsandel, samt f.eks. i billetindtægter, 
lønudgifter/honorarer, husleje, ophavsretsbetalinger og lignende større udgifts- og 
indtægtsposter. 
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Bilag: 

Bilag 1: Teaterlovens bestemmelser vedrørende egnsteatrene 

LBK 780 af 23/6 2009 

Kapitel 7 

Egnsteatre 

§ 15. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over 
teatersæsonen, og som har hjemsted uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg 
Kommuner. Et egnsteater skal have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være 
finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. 

Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn og unge, danseteater, 
musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater. Turnévirksomhed kan indgå i 
egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage 
til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. 

Stk. 3. Kunstrådet afgør, om et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og i øvrigt 
opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk. 1. 

§ 15 a. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre. 
Stk. 2. Refusionen kan maksimalt udgøre 50 pct. af de kommunale udgifter. Refusionsprocenten beregnes 

som forholdet mellem statens bevilling til egnsteaterrefusion på finansloven og de samlede kommunale udgifter 
til driftstilskud til egnsteatre. 

Stk. 3. Statsrefusion af en eller flere kommuners driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes, hvis der er 
indgået en 4-årig egnsteateraftale om driftstilskud med det enkelte egnsteater, jf. dog § 16, stk. 3. 

Stk. 4. Der kan ikke ydes refusion af tilskud til egnsteatre ydet af kommuner, der ikke er omfattet af 
egnsteaterordningen. 

Stk. 5. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimumbeløb, som 
fastsættes på finansloven. Tilskud ydet af staten efter § 15 b indgår ved beregning af, om det kommunale 
driftstilskud udgør dette minimumbeløb. 

Stk. 6. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan stk. 5 fraviges i den første aftaleperiode. 
Stk. 7. Statsrefusion af kommuners driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for et maksimumbeløb, 

der fastsættes på finansloven. Tilskud ydet af staten efter § 15 b indgår ved beregning af, om det kommunale 
driftstilskud overstiger dette maksimumbeløb. 

Stk. 8. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud til det enkelte 
egnsteater. 

Stk. 9. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om refusion af driftstilskud til egnsteatre, herunder om 
beregning af refusion m.v. 

Stk. 10. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige 
bestemmelserne i stk. 1-8. 

§ 15 b. Staten kan yde driftstilskud til egnsteatre, som tidligere modtog tilskud fra en amtskommune. 
Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om tilskud, der ydes efter stk. 1, herunder kriterier for 

tildeling af tilskud. 
Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige 

bestemmelserne i stk. 1 og 2. 

§ 15 c. Staten kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, yde tilskud til 
kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre. 

Stk. 2. Tilskud ydet efter stk. 1 fordeles af egnsteaterkonsulenterne, jf. § 16. 
Stk. 3. Kulturministeren fastsætter regler om fordeling af tilskud efter stk. 1 og 2. Kulturministeren kan 

herunder fastsætte, at egnsteaterkonsulenternes afgørelser om tilskud ikke kan indbringes for anden 
administrativ myndighed. 
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§ 16. Der ansættes op til tre egnsteaterkonsulenter, hvis hovedopgave er at følge udviklingen på de enkelte 
egnsteatre og bidrage til udvikling og kvalitet på teatrene. 

Stk. 2. Egnsteaterkonsulenterne gennemfører i dialog med egnsteatre og kommuner evalueringer af 
egnsteatrene. 

Stk. 3. Egnsteaterkonsulenterne kan efter en evaluering i henhold til stk. 2 i tilfælde, hvor teatrenes faglige 
og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke vurderes 
mulig, indstille til Kunstrådet, at statsrefusion efter § 15 a og tilskud efter § 15 b bør ophøre. En sådan indstilling 
kan kun afgives i forbindelse med udløb af den pågældende egnsteateraftale. 

Stk. 4. Kunstrådet træffer afgørelse om ophør af refusion og tilskud efter §§ 15 a og 15 b. Afgørelsen kan 
ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Stk. 5. Egnsteaterkonsulenterne ansættes for en periode på 4 år. Umiddelbar forlængelse af ansættelsen kan 
ikke finde sted.« 
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Bilag 2: Egnsteaterbekendtgørelsen (BEK nr. 1404 af 7/12 2007) 

Bekendtgørelse om egnsteatre 
I medfør af § 15 a, stk. 9, § 15 b, stk. 2, og § 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret lov nr. 460 af 23. maj 
2007, fastsættes: 

§ 1. Staten yder delvis refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre uden for København, 
Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner. 

Kapitel 1 

Definition og opgaver 

§ 2. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over 
teatersæsonen, og som har hjemsted uden for de i § 1 nævnte kommuner. Et egnsteater skal have minimum 2 
produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere 
kommuner. 

Stk. 2. Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn og unge, danseteater, 
musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater. Turnévirksomhed kan indgå i 
egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage 
til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i. 

Stk. 3. Kunstrådet afgør, om et teater kan karakteriseres som et professionelt producerende teater og i øvrigt 
opfylder de krav til et egnsteater, som er fastlagt i stk. 1. 

Kapitel 2 

Vedtægter 

§ 3. Det enkelte egnsteater udarbejder vedtægter for institutionen. 
Stk. 2. Vedtægterne skal bl.a. indeholde bestemmelser om teatrets navn og hjemsted, formål, bestyrelsens 

sammensætning og valgmåde, ansættelse af teaterledelse, budget, regnskab, revision og årsberetning, 
vedtægtsændringer, bestyrelsens møder, beslutningsprotokol, beslutningsdygtighed og tegningsret, samt forhold 
ved en eventuel ophørssituation. 

Stk. 3. Vedtægterne skal godkendes af teatrets bestyrelse og af den/de pågældende kommune(r), eller af 
Kunststyrelsen hvis staten er hovedtilskudsyder. 

Kapitel 3 

Forudsætninger for statsrefusion 

§ 4. Statsrefusion af en eller flere kommuners driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes, hvis der er indgået 
en 4-årig egnsteateraftale om driftstilskud med det enkelte teater, jf. dog § 15, stk. 4 og 5. 

Stk. 2. Der kan ikke ydes refusion af tilskud til egnsteatre ydet af en kommune, der ikke er omfattet af 
egnsteaterordningen, jf. § 1. Dette gælder uanset om den pågældende kommune yder tilskuddet direkte til et 
egnsteater eller indirekte via aftaler med andre kommuner eller teatre. 

§ 5. Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, som fastsættes på 
finansloven. 

Stk. 2. Tilskud ydet af staten efter § 10 indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud overstiger 
dette minimumbeløb. 

Stk. 3. Ved oprettelse af nye egnsteatre kan bestemmelsen i stk. 1 fraviges i den første aftaleperiode. 

§ 6. Statsrefusion af kommunernes årlige driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for et 
maksimumbeløb, der fastsættes på finansloven. 

Stk. 2. Tilskud ydet af staten efter § 10 indgår ved beregning af, om det kommunale driftstilskud overstiger 
dette maksimumbeløb. 
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Stk. 3. Hvis det samlede offentlige tilskud til et egnsteater overstiger det i stk. 1 nævnte maksimum ydes ikke 
statsrefusion af den del af det kommunale tilskud, der svarer til den samlede overskridelse af maksimumbeløbet. 

Kapitel 4 

Egnsteateraftalen 

§ 7. Egnsteateraftalen, jf. § 4, stk. 1, skal indeholde oplysninger om aftalens parter, aftaleperiode, formål, 
teatrets virkeområde, de konkrete mål for aftaleperioden, det økonomiske grundlag i hele aftaleperioden , 
lokalemæssige forhold, genforhandling af aftalen samt forhold ved ophør. 

Stk. 2. Egnsteateraftalen skal endvidere indeholde oplysninger om teatrets huslejeudgifter og om 
finansieringen af disse udgifter. 

Stk. 3. Det kommunale tilskud for det enkelte år i aftaleperioden skal være angivet i dette års prisniveau. 
Såfremt de årlige tilskud ønskes fremskrevet med pris- og lønudviklingen skal den ønskede regulering således 
indregnes i de beløb, der angives i aftalen. 

Stk. 4. I egnsteateraftalen skal indgå en bestemmelse, der fastlægger, at det kommunale tilskud i et givent 
år, medregnet et evt. statsligt tilskud, jf. § 5, stk. 2, mindst udgør det minimumsbeløb, der fastlægges på 
finansloven. Dette gælder dog ikke i første aftaleperiode efter oprettelsen af et nyt egnsteater, jf. § 5, stk. 3. 

Stk. 5. Der kan ikke opnås refusion af tilskud, der ikke beløbsmæssigt fremgår af egnsteateraftalen, og der 
kan ikke i aftalen indføjes genforhandlingsklausuler, der muliggør ændring af det samlede refusionsberettigede 
kommunale tilskud i aftaleperioden, jf. dog stk. 4. 

Stk. 6. Kunststyrelsen kan udarbejde en vejledning om egnsteateraftaler og i øvrigt bistå kommuner og teatre 
ved udarbejdelse af egnsteateraftaler. 

Stk. 7. Kunstrådet skal have mulighed for at kommentere forslag til egnsteateraftaler. 
Stk. 8. Kunststyrelsen påser, at egnsteateraftalen opfylder betingelserne i § 4-7 og § 11, og godkender den 

endelige aftale. 

Kapitel 5 

Ansøgningsfrist 

§ 8. Senest 1. april forud for det finansår, hvor en egnsteateraftale forventes at træde i kraft, fremsender 
kommunerne forslag til aftale, der opfylder bekendtgørelsens betingelser, og hvor det samlede kommunale 
tilskud til egnsteatret er fastlagt, til Kunststyrelsen. Dette gælder både for nye aftaler og for forlængelse af 
gældende aftaler. 

Stk. 2. Det i det indsendte forslag angivne samlede kommunale tilskud kan ikke forhøjes i den endelige aftale. 
Stk. 3. Kunststyrelsen offentliggør 1. maj en minimumsrefusionsprocent for det kommende år, baseret på 

budgetoverslaget i indeværende års finanslov, og dermed med forbehold for den faktiske bevilling. 
Stk. 4. Den underskrevne aftale fremsendes til Kunstrådet til orientering senest den 31. december forud for 

det finansår, hvor egnsteateraftalen træder i kraft. Fristen for fremsendelse af aftaler med ikrafttræden fra 2008 
er dog 1. april 2008. 

Kapitel 6 

Beregning og udbetaling af statsrefusion og særligt statsligt tilskud 

§ 9. Statsrefusion af de kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for en beløbsramme 
fastlagt på finansloven. 

Stk. 2. Refusion kan maksimalt udgøre 50 pct. af de kommunale udgifter. 
Stk. 3. Såfremt refusionsprocenten overstiger 50, anvendes den resterende bevilling til tilskud til 

kvalitetsudvikling for egnsteatre, jf. § 17, stk. 1. 
Stk. 4. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling til 

egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre. 
Stk. 5. Ved beregning af refusionsprocenten efter § 9, stk. 2, medregnes ikke kommunale udgifter til 

egnsteatre, som i overgangsfasen jf. stk. 6 er omfattet af en egnsteateraftale med en fast refusionsprocent på 
50. Ligeledes medregnes ikke den del af den statslige bevilling på finansloven, der benyttes til refusion i medfør 
af disse aftaler. 
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Stk. 6. Refusion til egnsteatre, der ydes i medfør af allerede indgåede aftaler, fortsætter uændret frem til 
aftalens udløb. Eventuel forlængelse af indgåede aftaler betragtes i denne sammenhæng som aftalefornyelse. 

§ 10. Staten yder et særligt driftstilskud til egnsteatre, der tidligere modtog tilskud fra en eller flere 
amtskommuner. 

Stk. 2. Den del af statstilskuddet, som udgøres af statens tidligere refusion af amtstilskud, kan reguleres med 
den årlige refusionsprocent, der gælder for de kommunale tilskud til egnsteatre. 

§ 11. Tilskud til husleje kan kun udgøre indtil 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud til det enkelte 
egnsteater. 

Stk. 2. Ved husleje forstås i denne bekendtgørelse lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og 
bygninger, som teatret disponerer over. Udgifter til lokale- og bygningsdrift som f.eks. udgifter til lys, vand, 
varme og rengøring betragtes ikke som husleje. 

Stk. 3. Kunststyrelsen afgør, om et tilskud skal betragtes som tilskud til husleje. 

§ 12. Kunststyrelsen varetager på Kulturministeriets vegne administrationen af statens bevilling til 
egnsteatre. 

Kapitel 7 

Teaterledelse 

§ 13. Der må ikke uden Kulturministeriets samtykke gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og 
uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. teaterloven 
§ 31, stk. 2. 

Kapitel 8 

Egnsteaterkonsulenter 

§ 14. Kunststyrelsen ansætter op til 3 egnsteaterkonsulenter. 
Stk. 2. Der ansættes mindst en konsulent fra Østdanmark og en fra Vestdanmark. 
Stk. 3. Konsulenternes hovedopgave er at følge udviklingen på de enkelte egnsteatre og bidrage til udvikling 

og kvalitet på teatrene. Herunder har de bl.a. til opgave: 
1) At yde rådgivning og bistand til kvalitetssikring og udvikling af egnsteatrene. 
2) At yde rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af nye egnsteatre. 
3) At fordele tilskud til kvalitetsudvikling på egnsteatrene, jf. § 17. 
4) At foretage evalueringer i dialog med egnsteatre og kommuner, jf. § 15. 
Stk. 4. Kunststyrelsen udarbejder et kommissorium for konsulenternes virke med nærmere beskrivelse af 

deres arbejdsopgaver mv. 
Stk. 5. Konsulenterne udarbejder årligt en rapport om deres virke. 
Stk. 6. Konsulenterne ansættes af Kunststyrelsens direktør efter indstilling fra et ansættelsesudvalg 

bestående af repræsentanter for Foreningen af Små Teatre (FAST) og Børneteatersammenslutningen (BTS), 
Kunstrådet og Kunststyrelsen. 

Stk. 7. Egnsteaterkonsulenterne ansættes for en periode på 4 år. Umiddelbar forlængelse af ansættelse kan 
ikke finde sted. 

§ 15. Egnsteaterkonsulenterne gennemfører i dialog med egnsteatre og kommuner evalueringer af 
egnsteatrene. 

Stk. 2. Evaluering finder også anvendelse for egnsteatre under egnsteateraftaler, der er indgået inden denne 
bekendtgørelses ikrafttræden. 

Stk. 3. Konsulenterne udarbejder i dialog med teaterbranchen og Kommunernes Landsforening koncepter for 
evalueringer efter stk. 1 og 2. 

Stk. 4. Såfremt egnsteaterkonsulenterne efter en evaluering i henhold til stk. 1 og 2 vurderer at teatrenes 
faglige og kunstneriske niveau ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatrene, og hvor udvikling ikke 
synes mulig, kan egnsteaterkonsulenterne indstille til Kunstrådet, at statsrefusion efter § 9 og statstilskud efter 
§ 10 bør ophøre. En sådan indstilling kan kun afgives i forbindelse med udløb af den pågældende 
egnsteateraftale. 

Stk. 5. Såfremt et teater, der på væsentlige punkter er identisk med et teater, for hvilket der tidligere er 
truffet afgørelse om ophør af statsrefusion, søger optagelse i egnsteaterordningen, udarbejder 
egnsteaterkonsulenterne en indstilling til Kunstrådet om hvorvidt det pågældende teater kan forventes at leve op 
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til de generelle kvalitetskrav, der stilles til egnsteatre. Kunstrådet træffer på baggrund af denne indstilling 
afgørelse om, hvorvidt der kan opnås adgang til statsrefusion for tilskud til det pågældende teater. 

§ 16. Kunstrådet træffer afgørelse om ophør af refusion og tilskud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed. 

Stk. 2. Egnsteatre, hvor Kunstrådet ved lovens ikrafttræden har godkendt den indgåede egnsteateraftale, kan 
ikke fratages denne godkendelse med henvisning til § 2, heller ikke efter den indgåede egnsteateraftales udløb. 
Dette gælder dog kun, hvis det økonomiske og aktivitetsmæssige grundlag for den herefter indgåede aftale ikke 
reduceres i forhold til det grundlag, der var gældende før lovens ikrafttræden. 

Kapitel 9 

Kvalitetsudvikling 

§ 17. Staten kan inden for en beløbsramme, der fastsættes på finansloven, yde tilskud til kvalitetsudvikling 
på egnsteatre. 

Stk. 2. Tilskud ydet efter stk. 1 fordeles af egnsteaterkonsulenterne, jf. § 14. 
Stk. 3. Egnsteaterkonsulenterne træffer beslutning om fordeling af tilskud, jf. stk. 1. 

Egnsteaterkonsulenternes afgørelser om tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 
Stk. 4. Egnsteaterkonsulenterne udarbejder kriterier for fordeling af midler fra udviklingspuljen. Kriterierne 

godkendes af Kunstrådet. 

Kapitel 10  

Regnskab og revision 

§ 18. Revideret regnskab for et egnsteater godkendes at den kommune, der yder det største driftstilskud. Er 
staten hovedtilskudsyder godkendes regnskabet dog af Kunststyrelsen. 

Stk. 2. Kommunen indsender det godkendte regnskab til Kunststyrelsen senest 5 måneder efter 
regnskabsårets afslutning. 

Stk. 3. Regnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. 
Stk. 4. Hvor staten er hovedtilskudsyder, skal det reviderede regnskab godkendes af Kunststyrelsen og følge 

den til enhver tid gældende regnskabsinstruks fra Kunststyrelsen. 
Stk. 5. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalt refusion og tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor 

tilskudsmodtager ikke opfylder refusions- og tilskudsbetingelserne eller ikke gennemfører den forudsatte 
aktivitet. 

Kapitel 11 

Ikrafttræden 

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008. 
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 364 af 26. april 2006 om statsrefusion af kommunernes og 

amtskommunernes driftstilskud til egnsteatre. 

Kulturministeriet, den 7. december 2007 

Brian Mikkelsen 

/ Jakob Broberg Lind 
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Bilag 3: Eksempel på interviewguide 

Nedenstående er en interviewguide for interviewene med de kommunale embedsmænd. 
Alle interviews er gennemført på den måde, at jeg har indledt med at præsentere formålet 
med interviewet, hvorefter selve interviewet har været foretaget med udgangspunkt i 
guiden, men med plads til afvigelser affødt af den konkrete samtales forløb. 

 

Interviewguide kommunal embedsmand 

 

Egne jobfunktioner 

1) Hvad er din jobfunktion? 

2) Hvilke opgaver varetager du i forhold til egnsteatret? 

3) Hvilken baggrund har du (hvor lang tid har du været i kommunen, uddannelse, 
tidligere jobs) 

 

Egnsteatret 

4) Hvordan vil du beskrive egnsteatret? 

5) Er det din vurdering at det er et velfungerende egnsteater? Hvorfor? 

 

Samarbejdet med teatret 

6) Hvordan er samarbejdet med egnsteatret? 

7) Kunne samarbejdet være bedre på nogen områder? 

8) Hvilken betydning har de konkrete personer på egnsteatret for, hvordan 
samarbejdet fungerer? 

9) Hvilke konflikter kan der være? Har du konkrete eksempler? 

10) Hvor tæt kontakt er der mellem kommunen og egnsteatret? Formelt og uformelt? 

 

Den kommunale kulturpolitik 

11) Hvordan indgår teatret i den samlede kommunale kulturpolitik? 

12) Hvilken betydning har det at byen har et egnsteater? 

13) Har kommunen nogen succeskriterier for egnsteatret? (kunstneriske, synlighed, 
aktivitetsniveau, tilskuertal)? 

14) Er egnsteatret vigtigt for kommunens synlighed udadtil eller er det mest for 
kommunens borgere? 
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15) Hvilke krav har kommunen til egnsteatret? 

16) Hvordan vurderer du teatrets opfyldelse af kommunens forventninger og krav? 

 

Forholdet mellem forvaltningen og politikerne 

17) Hvordan er arbejdsfordelingen mellem forvaltningen og det politiske niveau i 
samarbejdet med teatret? 

18) Har egnsteatret stor politisk opbakning? 

19) Har politikerne og forvaltningen tilstrækkelig indsigt i egnsteatrets virke? 

20) Er der områder, hvor politikerne eller jer som embedsmænd godt med fordel 
kunne have en større viden om teaterdrift eller teaterkunst? 

 

De statslige rammer 

21) Hvordan oplever du Kunststyrelse som statens aktør på egnsteaterområdet? 

22) Staten har lige besluttet at indføre rammestyring og evaluering af egnsteatrene, har 
det nogen betydning for kommunen? 

23) Hvad bruger kommunen de flerårige egnsteateraftaler til? Er det et godt redskab til 
at regulere forholdet til egnsteatret? 

24) Har kommunalreformen betydet en ændring i forholdet mellem teatret og 
kommunen? (nye opgaver, nedsættelse eller forhøjelse af støttebeløbet) 

 

Afslutning 

25) Har du noget at tilføje? 
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Bilag 4: Randes EgnsTeater forestillingsoversigt 

Overførte 
forestillinger208

 
 

Kludedukken (2003) Instruktør: Hans Nørregaard 
Skuespiller: Nanni Lorenzen 
Dramatiker: Hans Nørregaard og Nanni Lorenzen 
Komponist: Jan Møller 
Scenograf: Erik Brormand 

Jensines bondegård (2004) Instruktør: Hans Nørregaard 
Skuespiller: Nanni Lorenzen 
Dramatiker: Hans Nørregaard og Nanni Lorenzen 
Komponist: Jan Møller 
Scenograf: Erik Brormand (konsulent) 

En lille prik (2005) Instruktør: Birthe Bonde Niilonen 
Skuespiller: Nanni Lorenzen 
Dramatiker: Birthe Bonde Niilonen og Nanni Lorenzen 
Komponist: Jan Møller 
Scenograf: Erik Brormand 

Snedronningen 
(2005/2006) 

Instruktør: Marianne Andreasen 
Skuespillere: Lisbeth Knopper, Pia Mourier, Lone Dam 

Andersen, Lars Lundt, Mikkel Stubbe Teglbjærg 
Forfatter: H. C. Andersen 
Dramaturg: Niels Brunse  
Komponist: Jan Møller 
Scenograf: Niels Secher 

2006/2007  
Under mit træ Instruktør: Lisbeth Knopper 

Skuespiller Nanni Lorenzen 
Dramatiker: Lisbeth Knopper 
Komponist: Jan Møller 
Scenograf: Niels Secher 

Det store juleønske Instruktør: Søren Skjold 
Skuespillere: Lisbeth Knopper, Tine Eibye og Niels Lund 

Boesen 
Musik: Jan Møller 
Scenograf: Niels Secher 

Det var en polterabend Instruktør: Ole Sørensen 
Skuespillere: Tine Eibye, Lisbeth Knopper, Niels Lund 

Boesen og Christian Bødker (pianist) 
Voyeur Instruktør: Anne Abbednæs og Lisbeth Knopper (konsulent) 

Skuespiller: Anne Abbednæs 
Dramatiker: Anne Abbednæs og Dorrit Lillesøe (konsulent) 

Eksemplardrengen Instruktør: Kurt Bremerstent 
Skuespillere: Lisbeth Knopper og Klaus Andersen 
Dramatiker: Sven Ørnø 

2007/2008  

                                                 
208 Forestillinger, der indgår i afhandlingens analyser. 
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Bryllupsfesten Instruktør: Ulla Thordal-Christensen 
Skuespillere: Lisbeth Knopper, Hans Holtegaard, Lone 

Rødbroe, Henrik Thomsen, Tine Eibye, Ebbe 
Trenskow, Ina-Miriam Rosenbaum, Ane Abbednæs, 
Mikkel Stubbe Teglbjærg 

Dramatiker: René Vase og Jannik Fuglsang 
Musik: Jan Møller 
Scenograf: Jan de Neergaard 

Julehjertet Instruktør: Søren Skjold 
Skuespillere: Niels Lund Boesen, Lisbeth Knopper, Linda 

Elvira 
Dramatiker:  
Scenograf: Ianke Fiering 

2 sild og en ristet Instruktør: Ina-Miriam Rosenbaum 
Skuespillere: Lisbeth Knopper, Bo Skødebjerg. Lone Rødbroe 

og Pojken Flensborg (pianist)  
Scenograf: Karin Seisbøll 

Lilli Instruktør: Kurt Bremerstent 
Skuespillere: Lisbeth Knopper, Finn Rye og Uffe Kristensen 
Dramatiker: Svem Ørnø 
Scenograf: Kurt Bremerstent og Poul Fly Plejdrup 

2008/2009  
Åh, din lille klovn Instruktør: Lisbeth Knopper 

Skuespiller: Nanni Lorenzen 
Dramatiker: Lisbeth Knopper 
Scenograf og dukkemager: Patricie Homolovà 

Et juleeventyr Instruktør: Jan Hertz 
Skuespillere: Lisbeth Knopper, Morten Bo Koch, Uffe 

Kristensen, Lone Rødbroe og Emir Bosnjak (musiker) 
Dramatiker: Bo Skødeberg (efter Charles Dickens)   
Scenograf: Niels Secher 

Mens vi venter Instruktør: Hans Henrik Clemensen 
Skuespiller: Nanni Lorenzen 
Dramatiker: Hans Nørregaard og Nanni Lorenzen 
Komponist: Jan Møller 
Scenograf: Erik Brormand (konsulent) 
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Bilag 5: Holbæk Teater forestillingsoversigt 

Overførte forestillinger209   
Det bliver sagt (2002) Instruktør: Henrik Prip 

Skuespiller: Morten Nielsen 
Dramatiker: Kristian Ditlev Jensen 
Scenograf: Nina Flagstad 

Q est (2005) Instruktør: Pia Jette Hansen 
Skuespillere: Odile Poulsen og Susanne Breuning 
Dramatiker: Odile Poulsen 
Scenograf: Michael Hvalsøe-Simonsen 

Historien om en soldat Instruktør: Kamilla Wargo Brekling 
Skuespillere: Morten Nielsen, Pia Jette Hansen, Louise Seloy,  
Komponist: Stravinsky 
Kapelmester: Christian Baltzer 

2006/2007  
Jarlen på Dragsholm Slot Koncept: Pia Jette Hansen 

Skuespillere: Brian Kristensen, Maria Lucia Heiberg Rosenberg, 
Christine Albrechtslund, Gerard Carey Bidstrup, Søren 
Poppel, Lars Poppel, Kim Westi, Christian Steffensen samt 
Ridderne fra Royal Equestrian Art og Keld Anholm med heste 
og Kongelig karet og dansere, præst, kor og 20 statister. 

Musikere: Westra Aros Pijare 
Historisk guide: Piet van Deurs 

Nisserne i Kratskoven Instruktør: Pia Jette Hansen 
Skuespillere: Pernille Schrøder, Birgitte Prins, Caspar Phillipson og 

Pauli Ryberg 
Komponist: Christian Baltzer 

2007/2008  
Jarlen går igen Koncept: Pia Jette Hansen 

Skuespillere: Brian Kristensen, Kim Westi, Kiki Brandt, Christine 
Albrechtslund, Gerard Carey Bidstrup, Søren Poppel, Lars 
Poppel, Kristoffer Møller-Hansen og Keld Anholm med heste 
og Kongelig karet, Riddere fra Royal Equestrian Art, dansere, 
præst, kor og 50 statister. 

Musikere: Westra Aros Pijare 
Historisk gudie: Piet van Deurs 

Gidsel – en historie i 
virkeligheden 

Instruktør: Frede Gulbrandsen 
Skuespillere: Morten Nielsen, Henriette Rosenbeck og Rasmus 

Haxen 
Dramatiker: Jesper B. Karlsen 

Tvang Instruktør: Lars Roman Engel 
Skuespillere: Lotte Arnsbjerg, Nastja Arcel, Bjarne Henriksen og Ida 

Dwinger 
Dramatiker: Odile Poulsen og Lotte Arnsbjerg 
Komponist: Peter Grønlund 
Scenograf: Catia Hauberg Engel 

                                                 
209 Forestillinger, der indgår i afhandlingens analyser 
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Afhængig – hva så? Instruktør: Pia Jette Hansen 
Skuespillere: Michael Suhr og Henrik Halby 

Mary Ann Skuespillere: Petrine Agger, Pia Jette Hansen, Gerard Carey Bidstrup, 
Søren Poppel 

Dramatiker: Henrik Prip  
Hjelm Instruktør: Hanna Liv Møller 

Medvirkende: Christian Glahn, Henriette Rosenbeck, Lene 
Vestergård 

Dramatiker: Christian Glahn 
Scenograf: Signe Krogh 
Dukkemager: Hanne Sørensen 

2008/2009  
Jeppe på Løvenborg Slot Koncept: Pia Jette Hansen 

Skuespillere: Kim Westi, Nis Bank-Mikkelsen, Christine 
Albrechtslund, Gerard Carey Bidstrup, Søren Poppel, Janne 
Berglund, Kristoffer Møller Hansen, Brian Kristensen, Pia 
Jette Hansen + en antal amatører 

Musikere: Barokensemblet Westra Aros Pijpare med Bertil Färnlöf 
Julerevy Medvirkende: Caspar Phillipson, Charlotte E. Munksgaard og 

Kristian Holm Joensen 
Juleværtinde: Pia Jette Hansen 

69- en rockteaterkoncert Instruktør: Niclas Bendixen 
Skuespillere og dansere: Kitt Maiken Mortensen, Morten Aaskov 

Hemmingsen, Suad Demirovic, Mathias Arvedsen, Tine 
Salling og Trine Tuxen 

Musikere: Jesper Mechlenburg, Louise Hart, Mads Løkkegaard, 
Frederik Damsgård og Björn Jönsson 

Dramatiker: Joan Rang Christensen og Jesper B. Karlsen 
Komponist: Jesper Mechlenburg 
Sangtekster: Clemens og Tore Eg 
Kostumedesigner: Anja Vang Kragh 
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Bilag 6: Egnsteaterforestillinger set i perioden 2006-2009 

Egnsteatre210 Forestilling  Set 

BaggårdTeatret og Svalegangen Jäger 24-04-2007 

BaggårdTeatret/Mungo Park Allerød Opsang 29-05-2008 

Bellevue Teatret Enden er nær 02-03-2007 

Cantabile 2 Venuslabyrinten 22-06-2006 

Cantabile 2 Inca Cola 21-04-2007 

Cantabile 2 Bombshells 23-09-2008 

Carte Blanche Kalejdoskop 08-09-2006 

Carte Blanche Leg 15-09-2006 

Carte Blanche Løvspring 17-02-2007 

Carte Blanche Bola de Ora 04-04-2007 

Carte Blanche Mit loft under himlen 24-05-2007 

Carte Blanche Transformation 16-02-2008 

Carte Blanche Englestue 06-12-2008 

Carte Blanche Skyggen af tid 27-03-2009 

Carte Blanche Kalejdoskop 11-06-2009 

Carte Blanche Boglabyrinten 14-10-2009 

Den Ny Opera Operagalla 05-09-2009 

Det Ny Musicalteater Be Bob A Lula 23-03-2007 

Fredericia Teater Spillemand på en tagryg 26-02-2007 

Fredericia Teater High School Musical 02-03-2008 

Gladsaxe Ny Teater The Wild Party 27-10-2008 

Grønnegade Teater Prinsesser 15-04-2009 

HamletScenen Kronborg, Christian og William 15-40-2009 

Himmerlands Teater Kontaktannoncen 10-05-2006 

Himmerlands Teater Små ægteskabelige forbrydelser 05-03-2009 

Holbæk Teater Qest 04-09-2006 

Holbæk Teater Historien om en soldat 01-11-2006 

Holbæk Teater Nisserne i Kratskoven 12-12-2006 

Holbæk Teater Gidsel 11-10-2007 

                                                 
210 Ved koproducerede forestillinger er begge teatres navne anført.  
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Holbæk Teater Mary Ann 08-03-2008 

Holbæk Teater 69 – en rockteaterkoncert 28-10-2008 

Holbæk Teater Afhængig hva så?  04-11-2008 

Holbæk Teater Mary Ann 01-02-2009 

Holbæk Teater Gidsel 30-04-2009 

Holbæk Teater Kaffesalon 03-05-2009 

Holbæk Teater Jeppe på Løvenborg 07-06-2009 

Holbæk Teater/Teater Hjelm Hjelm 08-03-2008 

Ishøj Teater Jul på Grangården 05-12-2008 

Limfjordsteatret Livet og sårn 30-11-2006 

Limfjordsteatret Kvinden i sort 30-03-2007 

Limfjordsteatret Instrumentet 12-03-2009 

Limfjordsteatret Albatros 25-04-2009 

Limfjordsteatret/Teatret Lampe Drengen der blev født og sku i skole 19-09-2009 

Mungo Park Allerød W 24-03-2006 

Mungo Park Allerød Mungo Park – manden bag navnet 29-03-2006 

Mungo Park Allerød Pornotopia 28-03-2007 

Mungo Park Kolding Seest 10-12-2008 

Musikdramatisk Teater Den stundesløse 10-03-2007 

Odin Teatret Andersens Drøm 15-02-2007 

Odin Teatret/Carte Blanche Sendefærd 08-06-2008 

Odsherred Teater  Rejsen hjem 21-04-2007 

Odsherred Teater/Teatret Fair Play Woyzeck 15-09-2006 

Odsherred Teater/Teatret Fair Play Strenge Tider 25-04-2009 

Randers EgnsTeater Kludedukken 08-10-2006 

Randers EgnsTeater Det store juleønske 21-12-2006 

Randers EgnsTeater Der var en polterabend 24-01-2007 

Randers EgnsTeater Snedronningen 01-03-2007 

Randers EgnsTeater En lille prik 25-03-2007 

Randers EgnsTeater Voyeur 17-04-2007 

Randers EgnsTeater Under mit træ 18-04-2007 

Randers EgnsTeater Under mit træ 19-04-2007 
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Randers EgnsTeater To sild og en ristet 29-01-2008 

Randers EgnsTeater Lilli 25-06-2008 

Randers EgnsTeater Lilli 19-09-2008 

Randers EgnsTeater Et juleeventyr 16-12-2008 

Randers EgnsTeater Mens vi venter 03-02-2009 

Randers EgnsTeater/Teatret Slapstick Brandbil No. Fire 15-09-2006 

Team Teatret Følelsernes Teknonik 11-10-2006 

Team Teatret Det lille hus 25-04-2009 

Team Teatret/Vendsyssel Teater Biblen – på kryds og tværs 09-01-2007 

Teater Masken Marie – en lidenskabelig historie om Marie Grubbe 16-04-2007 

Teater Masken Alle går rundt og forelsker sig 11-09-2008 

Teater Vestvolden Kaptajn Bimses jul 05-12-2006 

Teater Vestvolden Shakespeare på afveje 22-04-2007 

Teaterkompagniet Askefis 26-04-2009 

Teatret Fair Pay Har du tid…? 16-04-2007 

Teatret Fair Pay Skiftingen 20-04-2007 

Teatret Fair Play/Gruppe 38 Ved siden af 30-08-2006 

Teatret Møllen Silken 15-09-2006 

Teatret Møllen Trinbræt 22-04-2007 

Teatret Møllen Oskar 06-11-2008 

Teatret Møllen og Team Teatret Hilsen til Halfdan 16-11-2006 

Teatret Om 79' fjorden 25-09-2008 

Teatret Om 79' fjorden 12-02-2009 

Teatret Om Ur-Nat 14-06-2009 

Teatret Trekanten Happy Habitus 15-09-2006 

Teatret Trekanten/Jakobole Et juleeventyr 04-12-2006 

Teatret Trekanten Lille Frøken Lupin 22-04-2007 

Teatret Trekanten Englen og den blå hest 20-09-2009 

Thy Teater Rejsekammeraten 21-04-2007 

Taastrup Teater/Teatret Møllen Tre søstre 25-04-2009 

Vendsyssel Teater Ulysses von Ithacia 22-04-2008 

Vendsyssel Teater Prinsesserne 29-08-2008 

Åben Dans Productions Arme og Ben – og noget ind imellem 20-04-2009 
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Åben Dans Productions Mig dig os 26-04-2009 

Bilag 7: Oversigt over egnsteatre siden 1997 
 

Egnsteater Kommuner Godkendt 
som 

egnsteater 

Støtteniveau 
2008211

Støtteniveau 
2009 211 

BaggårdTeatret Svendborg 2007 3.400.000 3.400.000 

Bellevue Teatret Gentofte 1995 mangler 3.386.691 

Bornholms Teater Bornholm 2005 mangler 3.082.270 

Cantabile 2212 Vordingborg  1990 3.867.773 4.045.690 

Carte Blanche Viborg 2004 2.800.000 2.850.000 

Den Ny Opera Esbjerg 1999 6.183.599 6.333.821 

Det Nordjyske 

Operakompagni 
Skørping og Aalborg 2001-2004     

Det Ny Musicalteater Vejle 2006- 31/6 2009 4.200.000 2.100.000 

Fredericia Teater Fredericia 1997 8.178.000 8.382.000 

Gladsaxe Ny Teater Gladsaxe 2007 4.000.000 4.108.000 

Grønnegade Teater Næstved 2008 5.200.000 4.127.000 

HamletScenen Helsingør 2008 4.800.000 4.944.000 

Himmerlands Teater Mariager Fjord 2003 2.551.897 2.656.525 

Holbæk Teater  Holbæk 1983 5.163.451 5.500.000 

Ishøj Teater Ishøj 1980 2.551.897 2.656.525 

Limfjordsteatret Morsø og Skive 1989 mangler 4.851.824 

Mungo Park Allerød Allerød 1989 6.318.472212 7.797.483213 

Mungo Park Kolding Kolding 1/4 2008 3.300.000 6.798.000 

Musikdramatisk Teater  Holstebro, Herning, 

Struer og Ikast-Brande 
2004 3.061.208 3.135.926 

                                                 
211 Som udgangspunkt er tallene i denne tabel baseret på oplysningerne i egnsteaterkontrakterne. 
212 Prisfremskrevet med følgende prisfremskrivningsprocenter: 2,5 i 2005, 3,3 i 2006, 2,9 i 2007, 3,2 i 2008, 
4.6 i 2009. Dette er Kommunernes Landsforenings forventede fremskrivningsprocent d. 1/1 det pågældende 
år (oplyst i telefonsamtale). I de egnsteateraftaler, hvor tallet angives prisfremskrevet har jeg som hovedregel 
anvendt KL’s fremskrivningsprocent. Der vil ved disse tal være en vis usikkerhed.  
213 4.600.000 i 09/01 fra kommunen + 3.197.483 i særligt statstilskud 
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NørregadeTeatret Lolland 2007 2.551.897 2.656.525 

Odin Teatret  Holstebro 1980 5.064.000 5.195.000 

Odsherred Teater212 Odsherred Kommune 1996 3.564.196 3.728.149 

Peter Schaufuss Balletten Holstebro 1999-2007     

Randers EgnsTeater214 Randers  2000 8.815.030 9.076.671 

Team Teatret Herning 1980 7.911.275 8.102.181 

Teater Hedeland215 Høje-Taastrup, 

Roskilde og Greve 
 2001 3.642.553 3.799.432 

Teater Masken216 Guldborgsund  1980 3.815.316 4.007.515 

Teater Vestvolden Hvidovre 1980 mangler 3.705.186 

Teaterkompagniet217 Syddjurs  2009   1.328.263 

Teatret Fair Play212  Holbæk 1992 2.597.573 2.717.061 

Teatret Møllen218 Haderslev  1980 5.036.874 5.300.356 

Teatret Om Ringkøbing-Skjern 2006 mangler 2.690.814 

Teatret Trekanten Vejle 1997- 2008 3.467.610   

Thy Teater Thisted 1994 3.154.780 3.154.780 

Taastrup Teater Høje-Taastrup 1980 5.577.200 5.577.200 

Vendsyssel Teater Hjørring og 

Frederikshavn 
1984 mangler 6.772.669 

Åben Dans Productions Roskilde 2008 2.400.000 3.500.000 

 

 

 

 

                                                 
214 Det tidligere amtslige tilskud er prisfremskrevet, beløbet er inkl. statslig videreførelse af ikke-
refusionsberettiget tidligere amtstilskud på omkring 1 mio. kr. (se kapitel 4). 
215 Beregnet ud fra Kulturministeriets opgørelse over egnsteaterdokumenter samt kommunale sagsakter. 
216 Fremgår ikke af egnsteateraftale, baseret på kommunale sagsakter 
217 Nystartet egnsteater med et tilskud på 50 pct. af minimumstilskuddet i oprettelsesåret. 
218 Kommunalt tilskud oplyst i kommunale sagsakter, det særlige statsligt tilskud er prisfremskrevet. 
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